Ås kommune
Postboks195
1431ÅS

Vår dato:28.03.2020
Vår ref.: 201402615-8
Arkiv: 323
Deresdato:20.03.2020
Deresref.: 19/01068-4

Saksbehandler:
Kjetil Indrevær
1

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Kommuneplan for Ås kommune,
Viken
Vi viser til høringsdokumenter
mottatt 20.03.2020.
Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE) er nasjonalsektormyndighetmedinnsigelseskompetanse
innenfor saksområdene
flom-, erosjon-og skredfare,allmenneinteresserknyttet til vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektriskkraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordannasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen dissesaksområdene
skal tashensyntil
ved utarbeidingav arealplaneretterplan- og bygningsloven.Forslagstillerhar ansvarfor at disse
interesseneblir vurderti planarbeidet.
Flomfare
For byggeområderi nærhetenav vassdragmå det vurderesom områdetkan væreutsattfor flom. Nye
byggeområderskal somhovedregelplasseressikkert mot en 200-årsflom, jf. byggtekniskforskrift
(TEK 17) § 7-2.
Kommunenmå ogsåsørgefor at elver og bekkersom ikke er flomsonekartlagtblir vurdert,og at
sikkerhetenfor bebyggelselangsdissevassdragene
ivaretas.NVE har utarbeidetet nasjonalt
aktsomhetskartfor flom somkan benyttesi dennesammenheng
(https://gis3.nve.no/link/?link=flomaktsomhet).
Dettegir imidlertid et sværtgrovt anslagpå maksimale
flomvannstander,og en mer detaljertmodell vil gi et mye bedreverktøyfor kommuneni
detaljplanleggingav områder.Vi viser ogsåtil at Fylkesmanneni Oslo og Viken har arbeidetmeden
mer detaljertmodell for aktsomhetskartene,
som vi antarat Ås kommunekan benyttesegav.
Dersomkommunenkommertil at planlagtenye byggeområderkan væreutsattfor flom eller
erosjon/massetransport,
må en vurdereom det er mulig å gjennomføresikringstiltakeller om bygging
skal forbys.
Husk å ta hensyntil klimaframskrivingene- det vil bli hyppigereepisodermedstyrtregn,og derfor
hyppigereog størreflommer i småvassdrag.Se klimaprofil for Oslo og Akershustilgjengelig her:
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Overvann
Utbyggingi nedbørfeltetgir økt andeltetteflater. Dette bidrar til raskereavrenningog størremengder
vann på terrengoverflaten.Økningenkan føre til oversvømmelser
i byggeområdene
og flom i
vassdragene.
Det er viktig å væreoppmerksompå at ny utbyggingogsåkan blokkereavrenningen
ovenfra,som igjen kan føre til skaderpå selvebyggeteller ledeovervanneti uønsketretning.Dersom
omgivelseneog/eller resipientenikke har kapasitettil å ta imot økt avrenning,må det planlegges
kompenserende
tiltak i nedbørfeltet.Klimaendringenespåvirkningpå avrenningeni byggeområdene
må
avklares.Dette må gjørestidlig i planprosessen
slik at det blir sattav tilstrekkelig arealfør bygningerog
infrastrukturplanlegges.Se ellers informasjonom overvannpå www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Skredfare
Ås kommunehar i sværtliten gradområdersom er kartlagt somaktsomhetsområder
for skredi bratt
terreng(snøskred,steinsprangog jord-og flomskred).Potensieltskredutsatteområderframgårav NVEs
aktsomhetskartfor skredi NVE Atlas (http://atlas.nve.no/).Vi gjør imidlertid oppmerksompå at
skrenterunder50 meternormaltikke fremgårav kartene.Krav til sikkerheti forhold til skreder gitt i
TEK 17 § 7-3.
Ås kommunehar mangekjente kvikkleiresoner.Kommunenhar ogsåområdermedmarineavsetninger
jf. NGUs kart «mulighetfor marin leire» (www.ngu.no).
Innspill til utforming av plankart og bestemmelser–flom-og skredfare
Vi anbefalerat arealersomkan væreutsattfor flom, erosjoneller skred,uavhengigav arealbruk,
avmerkespå plankartetsomhensynssone
jf. pbl § 11-8. Det må ogsåvidereføresbestemmelser
i
kommuneplanensomivaretarsikkerhetmot kvikkleireskredjf. TEK 17 § 7-3 og NVEs veileder7/2014
–Sikkerhetmot kvikkleireskred.
Et absoluttminimumskraver at hensynssone
for flom-og skredfarevisesfor eksisterendebyggeområder
og områderder det planleggesny utbygging.Dersommanikke har vannføringsdataeller annen
kunnskapom flomforholdeneanbefalerNVE at det avsetteset beltepå minimum 20 meterpå hver side
av bekkerog 50 –100 meterpå hver side av elver for å dekkeområdermedpotensiellflomfare jf. NVEs
retningslinjer2/2011–Flaum-og skredfarei arealplanar.Det må ogsåknyttesbestemmelser
til
hensynssonene
slik at det ikke gis nye byggetillatelserfør det er dokumenterttilstrekkelig sikkerhetmot
skredog/ellerflom. Vær særligoppmerksompå dettei forhold til utbyggingi LNF(R)-områderder det
ofte ikke er krav om detaljregulering.
NVE anbefalerat NGUs kart «mulighetfor marin leire» leggestil grunnfor utarbeidingav hensynssoner
for kvikkleireskred.Dissemå visesi plankartet(eventuelti et temakart)og gis tilhørendebestemmelser
med krav om at kvikkleireskredfarenskal utredesi henholdtil NVEs veileder7/2014Sikkerhetmot
kvikkleireskred(ellersisteversjonav denne).
Vassdrag og massedeponier
Alle vassdragmedårssikkervannføringbør merkestydelig i plankartet.En forutsetningfor at vassdrag
blir tatt hensyntil er at de er gjort kjent/avmerket.NVE seri økendegradproblemersomskyldes
innskrenkningerav vassdragets
naturligeløp, underdimensjonerte
kulverterog lukking av bekker.
Bekkelukkinger og omleggingerav vassdragmåunngås.
Innspill til utforming av plankart og bestemmelser–vassdrag og massedeponier
For å gi god oversiktog sikre god styring medvassdragog vassdragsnære
arealeranbefalerNVE at
kommunenbruker arealbrukskategorien
bruk og vern av sjø og vassdrag,jf. pbl § 11-7 nr. 6 til å merke
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alle vann,elver og bekker.Dersomdet er spesiellebruks-eller vernehensynlangsvassdragetbør
formålet underspesifiseres.
Det kan samtidigangiset områdeinntil 100 meterlangsvassdragder det er
forbudt å settei verk bestemtebygge-og anleggstiltak,jfr. pbl 11-11nr. 5. Breddenkan differensieresut
fra vassdragetog omgivelseneskarakter.Vi anbefalerogsåat det setteskrav om reguleringsplanfor
størremassedeponier.
Vassdrags-og energianlegg
Det må ikke planleggesny arealbruksom er i konflikt medetablerteeller planlagtehøyspentlinjer,
trafoanlegg,dammer,rørgatereller andreanleggfor energiforsyningog –overføring.Sentral-og
regionalnettanlegg,
transformatorstasjoner
og andrestørrekraftledningersomkrever konsesjonetter
energilovener unntattfraplan-og bygningsloven.Det kan derfor gis konsesjonog byggesslike anlegg
uavhengigav planstatus.
Eksisterendeog vedtattehøyspentlinjerskal imidlertid framgåav plankartetsom hensynssoner.
Det er
ingenfast breddepå byggeforbudsbeltet,
menbasertpåerfaringfra konsesjonssøknader
er totalt ryddeog byggeforbudsbelte
for 66/132kV på 20-30meterog for 300/420kV på 40 meter.Mindre
kraftledningsanlegginnen områdekonsesjonene
faller innenforvirkeområdettil plan-og bygningsloven,
og kan merkesavi plankartetsomtekniskinfrastrukturetterpbl § 11-7 nr. 2.
Kommunenbør ogsåta hensyntil eventuelleplanlagtenye kraftledningereller oppgraderingav
eksisterendekraftledningeri området,og vi ber kommunenkontaktenetteierog områdekonsesjonær,
slik at det kan tas hensyntil planlagtenyekraftledningerog oppgraderingav eksisterendekraftledninger
i området.
Vannkraftverk,damområderog andreområderi tilknytning til ulike kraftanleggbør avsettesmed
arealbrukskategori
«andretyper bygg/anlegg».Vi gjør ogsåoppmerksompå at det kan værefareområder
knyttet til slike anleggeksempelvisved vanninntaktil kraftverk.
Nyttige hjelpemidler i planleggingen
NVE Atlas (http://atlas.nve.no)kangi nyttige opplysningeri planprosessen.
Kartet viser blant annet
faresonerfor flom, aktsomhetsområder
for skred,avgrensingav verneplanfor vassdragog nettanlegg
(transformatorstasjoner,
sentralnettog regionalnett)m.m.
Våre retningslinjerNVE 2/2011Flaum-og skredfarei arealplanar og NVEs veileder7/2014–
Sikkerhetmot kvikkleireskredligger tilgjengelig påwww.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging,og
vi
ber om at disseleggestil grunni det videreplanarbeidet.
Ved behovbidrar vi gjernemed ytterligereråd og veiledning.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kjetil Indrevær
seniorrådgiver

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: QIHJHT

Registrert dato:30.03.2020 11:29:10

Antall vedlegg: 2

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Karine
Etternavn

Heggholmen
Adresse

Ovre Hagen 4
Postnummer

Poststed

5305

FLORVÅG

Telefon

45519167
E-post

karine@kogk.no

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

Ja

Navn på høringssaken
A

Sak 17/01900 Offentlig ettersyn av Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse

B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

Dato på kommunens høringsbrev
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
Arealinnspill_Karine_Heggholmen.pdf
Kartskisse_Karine_Heggholmen.pdf

Karine Heggholmen
Øvre Hagen 4
5305 Florvåg

Florvåg, 30.03.2020

Ås kommune
Skoleveien 1
1430 Ås

Arealinnspill

Jeg ønsker å fremme forslag om å etablere næringsareal ved Korsegården øst i
tilknytning til N2-området i kommuneplanens arealdel. Se vedlagt skisse.
Innspillet gjelder LNF-teig på Gnr.7/ Bnr.1, Gamle Mossevei 9, Korsegården, Ås.
Forslaget er i tråd med planprogrammet for rullering av kommuneplanen –
høringsforslag, punkt 3f.

Vennlig hilsen Karine Heggholmen

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: E5U7C4

Registrert dato:30.03.2020 14:20:56

Antall vedlegg: 2

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Karine
Etternavn

Heggholmen
Adresse

Ovre Hagen 4
Postnummer

Poststed

5305

FLORVÅG

Telefon

45519167
E-post

karine@kogk.no

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

Ja

Navn på høringssaken
A

Sak 17/01900 Offentlig ettersyn av Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse

B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

Dato på kommunens høringsbrev
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
Arealinnspill_Karine_Heggholmen_Boligformål.pdf
Kartskisse_Karine_Heggholmen_boligformål.pdf

Karine Heggholmen
Øvre Hagen 4
5305 Florvåg

Florvåg, 30.03.2020

Ås kommune
Skoleveien 1
1430 Ås

Arealinnspill

Jeg ønsker å fremme forslag om å endre skogteig som ligger nær Nyveien til
boligformål. Se vedlagt skisse.
Innspillet gjelder LNF-teig på Gnr.7/ Bnr.1, Gamle Mossevei 9, Korsegården, Ås.

Vennlig hilsen Karine Heggholmen

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 352NDK

Registrert dato:29.04.2020 11:27:55

Antall vedlegg: 2

Innledning
Uttalelsen gis

På vegne av foretak/lag/forening

B

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

985261342
Foretak/lag/forening

Arkitekthuset Knudtsen AS
Adresse

Postboks 117
Postnummer

1431
Poststed

ÅS
Telefon

92669229
E-post kontakt

knut@arkitekt-knudtsen.no

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

Nei

Navn på høringssaken
A

Sak 20/01062 Høringsinnspill Frivilligmeldingen 2020-2023

B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 20/00202 Forhåndsvarsel om endrede skolekretsgrenser

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

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

001 Reguleringsplan B.pdf
Innspill 15. 08.2017. pdf
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Innspill til kommuneplan

15.08.2017 ARKITEKTHUSET
1:500

meter

KHK

KnutH.KnudtsenAS
Postboks117,1431Ås
telefon64942424
E-post:knut@arkitekt-knudtsen.no

A3

www/arkitekt-knudtsen.no

AKM

877 001

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Knut H Knudtsen<knut@arkitekt-knudtsen.no>
11. mai 202016:24
SolveigViste
arvidgr@online.no;GreakerGunnIrene Skaarud
Re:Ang.innspill til kommuneplanen- planprogrammet
KART1-7500.pdf;Sjekklisteplanprogram.pdf

Hei
Vedleggeretterspurt sjekklisteog oversiktskart
Med vennlighilsen
ARKITEKTHUSET
AS
Arkitekt MNALKnut H Knudtsen
Tlf: 926 69 229

Fra: SolveigViste<Solveig.Viste@as.kommune.no>
Dato: mandag11. mai 2020 14:40
Til: Knut Knudtsen<knut@arkitekt-knudtsen.no>
Emne:Ang.innspill til kommuneplanen- planprogrammet
Hei!
Visertil innsendtuttalelsetil planprogrammetfor rullering av kommuneplanen.
For å sikre en så god og lik behandlingav alle arealinnspillenesom mulig, ber jeg deg om at du bruker
sjekklistensom ligger på nettsiden.
Sjekklistenviserhvilke temaer som skaldokumenteresog hvilke kunnskapsgrunnlag
du kan bruke.
Sjekklistenfinner du her: http://www.as.kommune.no/planprogram-for-kommuneplanen-paahoering.6293520-528249.html
Har du spørsmåltil dette, er det bare å ta kontakt.
Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns- og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

BILAG 2
11.05.2020
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Egetplanforslag
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Se kartbilag 2
Se kartbilag 2
Se kartbilag 2. ca1,8km
Adkomst kommunal vei

18,6 daaskog

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

HanneKorsvold<Hanne.Korsvold@hafslund.no>
19. mai 202014:00
Ås kommune
Kommuneplan/planprogram,
20/00908
Uttalelsetil varselom oppstart av kommuneplanensarealdel- Ås
kommune.pdf;Kart_Follo_trafo.pdf;Kart_Holstad_trafo.pdf;
Kart_Nordby_trafo.pdf;Kart_RNkabel.pdf;
Kart_Ås_trafo.pdf;
Restriksjonersikkerhetregional-og sentralnett kabler.pdf;Restriksjoner
regionalelinjer Ås.pdf

Hei,
Vedlagtfølger uttalelsefra Elviatil varselom oppstart av rullering av kommuneplan.Det er vedlagt
kart over Elviastransformatorstasjoneri Ås som er unntatt offentligheten,jf. Beredskapsforskriften
§
6-2. Det er ogsåvedlagtrestriksjonsskrivfor regionalnettkabler-og linjer. Linktil kart over Elvias
høyspentlinjeri Åskommunefinner dere på dennelinken: http://arcg.is/105Wq90.Det er opplyst
om dette i uttalelsen.
Gjerneta kontakt om det skullevære noen spørsmål.
Med vennlighilsen
HanneKorsvold| Studentressurs
AvdelingRettigheter| ElviaAS
E-post:hanne.korsvold@hafslund.no
ElviaASer det fusjonerte EidsivaNett og HafslundNett
Lesmer på www.elvia.no
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Deres dato
2020-03-20

Vår dato
2020-05-19

Deres referanse
Vår referanse
19/01068-4
96883
Kommuneplan/planprogram
20/00908
Vårsaksbehandler
Hanne Korsvold

Ås kommune
Plan, miljø og næring
Postboks 195
1431Ås

Kopi til

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel i Ås kommune
Elvia AS («Elvia») viser til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel i Ås
kommune. Høringsfristen er 2020-05-25og uttalelsen er dermed innen fristen.
Elvia har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Ås kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å
etablere og drifte.

Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett)
Elvia vil gjøre oppmerksom på at det i kommunen er høyspenningsanlegg som er bygget etter
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg
bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra plan- og bygningsloven.

Eksisterende kraftledninger
Elvia har regionale kraftledninger i kommunen. Kraftledningene har byggeforbudsbelter som innebærer
restriksjoner for arealbruken. Byggeforbudsbeltet langs de aktuelle kraftledningene finnes under dette
avsnittet. Vedlagte kart(link under "faresoner") viser luftledningene med tilhørende byggeforbudsbelter.
Nedenfor gis en oversikt over byggeforbudssonen for de ulike kraftlinjene i Ås kommune:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ås-Holstad
Varierer mellom 20 og 21meter, dvs. 10 og 10,5 meter fra trasé.
Dyrløkke-Ås1
20 meter
Follo-Vevelstad1 1og 221 meter
Nordby-Finstad 1og 2 20 meter
Follo-Myrvoll 1og 2
21meter
Follo-Nordby 1og 2
21meter
Follo-Dyrløkke 1og 2 21meter
Follo-Nystuen 1og 2 21meter

Elvia AS
Vangsvegen 73
2317Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Side 2av 4

Nettselskapetber om at traseene med byggeforbudsbeltet innarbeides i planen som en hensynssone
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. Hensynssoner er
ved siden av arealformål og bestemmelser viktige elementer i kommuneplanens arealdel. Rettighetene,
herunder byggeforbudsbeltet til kraftledningene er ervervet gjennom skjønn og avtaler. Områdene som bes
tatt inn som faresone har strenge begrensninger i arealbruken, og det er blant annet ikke anledninger til å
oppføre boliger i denne sonen. Plansystemet legger opp til at hensynssoner skal inngå i reguleringsplaner.
Dersom kommuneplanen innarbeider hensynssonen i kommuneplanens arealdel, er det også enkelt å
videreføre den til kommende reguleringsplaner.
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar
mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og
gjeldende byggeforbudsbelte

Faresoner
Kartløsningen under viser Elvia sine byggeforbudssoner. Ved å trykke på byggeforbudssonene i
kartløsningen vil det komme opp et vindu som både beskriver byggeforbudssonens avstand fra
midttraséen og som oppgir linjenavnet. Dersom det er ønskelig kan gjeldende kommuneplan og
eiendomsgrenser settes på som lag i bakgrunn.
Link til kartet: http://arcg.is/105Wq90

Eksisterende kabelanlegg
Elvia har også kabelanlegg innenfor kommunen som det må tas hensyn til. For kabelanlegg kan det
normalt iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 2 meter målt
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene
ikke hindres, og det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler. Vedlagt kart ("Kart_RNkabel) viser kun omtrentlig beliggenhet, og det må bestilles
kabelpåvisning for å få lokalisert kablenes omtrentlige plassering i terrenget. Kabelanlegget har
restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv

Transformatorstasjoner
Transformatorstasjoner er en viktig del av «maskineriet» i regionalnettet, og det er derfor viktig med sikker
drift av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm til enhver tid. Transformatorstasjonene i Ås
kommune er vist på vedlagt kart.
For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av transformatorstasjonen må Elvia ha tilgang til anlegget 24 timer
i døgnet, og adkomsten må til enhver tid være fremkommelig for lastebil med svanehenger. Ved behov kan
Elvia ettersende hvilke spesifikasjoner som gjelder for slik spesialtransport. I tillegg må Elvia ha tilgang til
opparbeidede parkeringsplasser.
Elvia har følgende transformatorstasjoner i Ås kommune:
•
•
•

Nordby transformatorstasjon, gnr. 106 bnr. 5.
Holstad transformatorstasjon, gnr. 61 bnr. 238.
Ås transformatorstasjon, gnr. 41 bnr. 1.

Støy fra transformatorstasjoner
Elvia gjør også oppmerksom på at det kan oppleves noe støy fra slike transformatorstasjoner, og vil derfor
be kommunen om å ha det i bakhodet når eventuelle nye boligområder planlegges. Eventuelle ulemper og
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avbøtende tiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke nettselskapet sitt ansvar. Utbygger må
ta hensyn til støy fra transformatorstasjonen ved utforming av ny bebyggelse.

Nytt høyspenningsanlegg

er planlagt i området

Mellom Dyrløkke(Frogn kommune), Ås, Holstad og Kråkstad (Nordre Follo kommune)
transformatorstasjoner går det i dag en ca. 14 km lang 47 kV kraftledning. På grunn av økt vekst i
søndre Follo og at det forventes økt forbruk, er det behov for å øke overføringskapasiteten i området.
Oppgraderingen innebærer å ta ned det ene linesettet som henger i mastene i dag, og erstatte med to
nye linesett. Dagens master er allerede tilpasset to linesett, og traseen vil ikke bli endret. Elvia søker
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å utvide ryddebeltet fra 16 til 30 meter. Det søkes
også om å utvide Ås transformatorstasjon. I tillegg er Nordby transformatorstasjon under ombygging
for å øke kapasiteten i de nordlige delene av Åskommune.
Det er søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om anleggskonsesjon (jfr. energiloven § 3-1)
for etablering av anlegget. HN ber om at den planlagte traséen innarbeidesi planen. Det er også søkt
om ekspropriasjon for etablering av anlegget, hvilket gjør at arealet i realiteten er båndlagt for
formålet, jfr. oreigningslova § 28.

Anlegg etablert etter områdekonsesjon

(normalt distribusjonsnett)

Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Distribusjonsnettet består av nettstasjoner, høyspenningsluftledninger og
høyspenningskabler. Lavspenningsanlegg (stikkledninger) inngår også i distribusjonsnettet.
Det presiseres at vedlagt kart (link) med byggeforbudsbelter kun omfatter regionale luftledninger.
Høyspennings luftledninger i distribusjonsnettet inngår ikke i vedlagte kart. Elvia har flere
høyspenningsluftledninger i kommunen hvor det også er restriksjoner mot bygging.

Nettstasjoner
Nettstasjoner er viktige komponenter i energiforsyningen. Det er derfor viktig at
kommuneplanbestemmelsene ikke er til hinder for drift og vedlikeholde av eksisterende nettstasjoner samt
etablere nye nettstasjoner når det er nødvendig.
Nettstasjoner har en byggegrense på 5 meter, og avstanden gjelder også til terrasse og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Elvia ser at det ofte dessverre ikke blir tatt hensyn til disse
avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og
for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i planbestemmelsene.

Felles for elektriske anlegg
Forslag til planbestemmelser
Elvia har utformet et anbefalt forslag til planbestemmelse som omhandler nettanlegg. Nettselskapet ber om
at det tas inn følgende bestemmelse til kommuneplanens arealdel:
Høyspenningsanlegg
Hensynssonefor anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon(normalt regionalnett):
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssonefor høyspenteluftledninger. Hensynssonen
gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant mm). Jordkabler er ikke
omfattet av hensynssonenog må hensynstas ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere
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elektromagnetiske felt utover hensynssonen.
Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonenfor å få opplysninger om spenningsnivå,byggeforbuds-og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.
Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonenuten at dette er skriftlig godkjent av netteier.
Elektromagnetiske felt:
Høyspenningsanlegggenerer elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for
personopphold foreslås plassert nærthøyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4
mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets
plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Statens strålevern.
Nye nettanlegg
Nettstasjonermed tilhørende kabelanleggtillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til
stedbunden næring og i tillatt spredt bebyggelse i LNFR-områder.
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Inntegning på plankart
Elvia 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 eventuellefysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én
ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Nettselskapet 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, pkt 6.2.9.
Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse
og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510,jf. vedlegg I til
kart-og planforskriften.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling
i Elvia.

Med vennlig hilsen
Elvia AS

Hanne Korsvold
Studentressurs
Avdeling Rettigheter
hanne.korsvold@hafslund.no
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Kartutsnittet
er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt jobb/prosjekt.
Kartutsnittet
skal
ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke. Dette forhold er regulert ved forskrift og mislighold kan
straffes i henhold til straffelovens §§294 og 405a Dokumentasjonen
må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle
datasett er presentert på kartutsnittet
, traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer
ajourhold i nettet.
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straffes i henhold til straffelovens §§294 og 405a Dokumentasjonen
må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle
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datasett er presentert på kartutsnittet
, traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer
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Kartutsnittet
er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt jobb/prosjekt.
Kartutsnittet
skal
ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke. Dette forhold er regulert ved forskrift og mislighold kan
straffes i henhold til straffelovens §§294 og 405a Dokumentasjonen
må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle
datasett er presentert på kartutsnittet
, traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer
ajourhold i nettet.
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Kartutsnittet
er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt jobb/prosjekt.
Kartutsnittet
skal
ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke. Dette forhold er regulert ved forskrift og mislighold kan
straffes i henhold til straffelovens §§294 og 405a Dokumentasjonen
må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes. Det tas forbehold om at alle
datasett er presentert på kartutsnittet
, traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig skjer
ajourhold i nettet.
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INFORMASJON
Generellerestriksjoner som til enhver tid skal etterkommesved eksterneenhetersaktiviteter i nærhetenav
regionalnett / sentralnett kabler.
•

Regionalnett / sentralnett kabler har et byggeforbudsbelte
på2 meterut til hver side for kablenesytterkant.

•

Aktivitet som krever at kablenemå avdekkes,skal på forhåndgodkjennesav en representantforElvia. Ved
slike tilfeller kan Elvia påberopesegrettentil å kreveiverksettelseav nødvendigetiltak for åivaretakablenes
sikkerhet.Elvia sin driftsentralbestemmertil enhvertid når det kan tillates utkobling av strømmeni
kabelnettet.

•

Aktiviteter som graving,spunting,pælingeller sprengingnærmerekabelanleggenn5 meterskal meldesElvia
minst 3 dagerpå forhånd.I sliketilfeller skal alltid kablenepåvises.For eksaktangivelseav kablenesplassering
kanElviakreve at kableneavdekkes.Krav til sikkerhetstiltakfor å sikre kablenevil bli fremlagtav Elvias
sikkerhetsmann.

•

Etableringavparkeringsplasser,gang-ogsykkelveier,beplantning,ellerbygningsmessigeaktivitetersomkrever
graving eller fundamenteringi kablenesbyggeforbudsbelte
skal på forhåndgodkjennesavElvia.

•

Kableneskal normaltha ca 1 meteroverdekking.Endringav kablenesoverdekkingtillatesikke.

•

Det tillates ikke etableringav varmekablereller varmeisolerende
materiellnærmereen 2 meterfrakablene.

•

Hvis masseneover kabeltraseenskal fjerneseller skiftesut, må tilbakefylling for ny overdekkingav
kabeltraseenavklaresmedElvia.
Undergravingav kabler for krysningmed ledninger,rør eller kulverterskal utføresi henholdtil de kravElvia
stiller til el-sikkerhet,tiltak for å sikrekableneunderarbeidetog unngåsetningsskader
i ettertid.
Krysningsavstandmellom kabelog krysningsobjektskal væreminst0,3 meter.

•

Endring av kabelanleggets
beliggenheteller tekniskebeskaffenhetkan kreve myndighetsgodkjennelse,nye
klausuleringerogtraséløsninger.

•

Tiltak som hvor det ønskesombyggingeller endringi regionalnettet(33 -145 kV) og sentralnettet(300-420
kV), vil i hvert enkelttilfelle bli vurdert for eventuellgodkjenningavnetteier.

•

Alle kostnadersom blir påførtElviai forbindelsemed eksterneenhetersaktiviteter som berørerlinjerog
kabler vil bli fakturertansvarligutbyggeri sinhelhet.

Henvendelseri forbindelsemed anleggsaktiviteti nærhetenav regionalnettkablerrettestil Elvia, tlf. 815 30
400. Ved behovfor kabelpåvisningkontaktesGeomatikkpå tlf. 09146.

INFORMASJON
Generellerestriksjoner gjeldendeforangitte kraftledning:
47kV kraftledningernevnti uttalelseharklausulertebyggeforbudsbeltermellom
20 og 23 meter.For nærmere
beskrivelse,seuttalelseeller link vedlagti uttalelsenog mail.
1. Byggeforbudsbeltenegjelder
mellom til bebyggelsens
nærmestebygningsdel(terrasse,takutspring,vegg,
sålekantmm.) og det godtasikke noenform for bygningsmessigaktivitet innenfordetteområdetuten
godkjennelsefra Elvia.
2. Det tillates ikke etableringav veier, vegskilt, gatelys,parkeringsplasser,
lagerplasser,m.v. innenfordet
klausulertebyggeforbudsbeltet
utenat Elviaer forelagtplanerfor detteog søknader godkjent.
3. All bruk av kranerog heiseanordninger
nærmerekraftledningenenn 30 m, skal i god tid varslesElvia, slik at
overvåkingkan foretasog eventueltkraftledningenutkobles.Ved anleggsarbeiderpågående
over tid innenfor
denneavstand,skal det inngåsen anleggsavtaleoppsattav Elviasom inneholderrestriksjonerfor arbeidinnenfor
dennesektor.Henvendelserrettes
til tlf. 815 30 400
4. Elviaskal til enhvertidha adgangtil fundamenter,masterog linermed nødvendigutstyrfor å kunneutføredrift
og vedlikehold.
5. Det må ikke forekommegravearbeidernærmereenn5 mframaster og kabelanleggutennetteiersgodkjennelse.
6. Det skal væreen frisonepå minst 3 mmellom mastog parkeringsplass
samtskulderfor vei og gang-/
sykkelvei. Parkeringsplass
og veiskal avgrensesmot mastmed«ikkeflyttbar»delestein eller autovern.
Etableringav parkeringsplasser
innenforbyggeforbudsbeltet
skal på forhåndgodkjennesav Elvia.
7. Det tillates ikke heving av terrengetinnenforbyggeforbudsbeltet
før det er fremlagt planerfor detteog disseer
godkjentav Elvia.
8. Innenfor kraftledningensbyggeforbudsbelte
tillates ikke beplantningmedhøytvoksendetrær sommå felles eller
toppesnårde vokseropp underledningene.Det kanimidlertidtillates at det beplantesmedlavtvoksende
prydbuskereller dvergfurusomikke vil skapeslike problemer.
9. Lekeplasser,idrettsplassereller plasserhvor det periodeviskan oppholdesegmenneskertillates ikke etablert
innenfor kraftledningensklausulertebyggeforbudsbelte.
10. Veier, gangstier,fortau og sykkelstiersomkryssereller parallellføresunderkraftledningenmå ha en høyde
mellom topp veilegemeog nærmestestrømførendeline på minst7,1 meteri ugunstigstetilfelle, det vil si ved
skeiv islast eller + 80ºC ledertemperatur.
Krav til fri høydeundernormaledriftsforhold vil værehøyereog må
beregnesfor det enkeltetilfelle.
11. Signalkabelskal ha direkteavstandtil de strømførendelinene på minst 6mi ugunstigstetilfelle.
12. Direkte avstandmellomlampehodefor belysningsmasterognærmestestrømførendeline skal etterElviasitt
internekravvære minst6,1 mogminst3,1 m vannrettut til sidenfor ytterstestrømførendeline. Plasseringav
høyebelysningsmaster
for idrettsanleggi nærhetenav kraftledningermå avklaresi hvert tilfelle.
13. Samtligekostnadermed omleggingav regionaleelanleggi forbindelsemedreguleringerog prosjektermå
dekkesav tiltakshaveri sin helhet.PS! Førstegangsoppmøte
av Elviasin sikkerhetsmanner gratis.Videre
sikkerhetsoppfølgingmå kjøpesav entreprenørsomer godkjentavElvia.
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1. BAKGRUNN
Innspill omhandler flere eiendommer i tilknytning til Søndre Fosterud som ligger langs
østsiden av Årungen. Her er det flere eksisterende bygninger med ulikt formål i dagens
kommuneplan.
Forslagstiller og eier Kåre Høyer ønsker å skape et hyggelig bomiljø slik at Søndre Fosterud
kan bli en liten gårdspreget «grend», slik det var i gamle dager. Det er altså ikke snakk
om et boligutviklingsprosjekt.
Innspillet inkluderer kun 2 stk. nye boenheter. Resterende
boenheter er bygninger/boliger
som er der fra gammelt av.
En viktig del av forslaget er Osloveien 147 som tidligere har vært en bensinstasjon og som
i dag er verksted for lastebiler. Forslagstiller ønsker å fjerne dagens verksted og endre
formålet
i
kommuneplanen
fra
Næringsformål
til
Boligformål.
Eksisterende
bensinstasjonsbygg konverteres til bolig. I tillegg ønskes det et garasjebygg og et låvebygg
for utstyr til omkringliggende jordbruksareal.
I tillegg inkluderer arealinnspillet eksisterende boliger i Osloveien 151 og Osloveien 144.
Disse har i dag formål LNF-A i kommuneplanen.
Det er et ønske å endre formål til
Boligformål i kommuneplan.
Forslagstiller
har allerede investert
i forbedret
infrastruktur
med nytt vann– og
avløpsanlegg for området som kobles opp mot kommunalt anlegg. Det er også lagt
fibernettkabler i grunnen.
Området ligger sentralt i forhold til offentlig kollektivtilbud,
skoletilbud.
Universitetet og
det nye veterinærinstituttet
ligger kun 1,6 km unna og boliger vil kunne bli et velkomment
botilbud for ansatte og studenter som ønsker et landlig bosted med mulighet for dyrehold.

Bilde på forslagstillers

visjon for området.
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2. FAKTAOM AREALINNSPILLET
2.1 Beliggenhet
Planområdene ligger sentralt i Ås kommune langs Årungens vestside. Det er i dag gangog sykkelvei langs Osloveien frem til RV152 og videre mot Ås sentrum og mot Drøbak.
Det er kun 1,6km til nærmeste bussholdeplass langs RV152. 3,5 km. til Ås togstasjon.
1,6 km til nærmeste barneskole (Brønnerud skole)
Ås
idrettsstadion

Veterinærinstituttet

Innspill
Søndre
Fosterud

Universitetet/
Campus Ås

Ås ungd. skole

Togstasjon

Brønnerud
skole

Bussholdeplass
RV152
Ås vgs

Fig.1 Planområdet

markert med rødt – sykkelvei til Ås stasjon ca. 3.5 km
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bebyggelse

Areal 1 - Osloveien 147
Osloveien 147 er i dag benyttet til næringsvirksomhet.
Tidligere var dette en bensinstasjon.
I dag leies eiendommen ut til verksted for reparasjon/ service av lastebiler. I eksisterende
kommuneplan er området definert som Næringsformål. Det ønskes endret til Boligformål.

Fig.2 – Osloveien 147, oppstillingsplass

for lastebiler i dag.

Fig.3 – Osloveien 147, verksted lastebiler
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Osloveien 147

Fig.4 Oversiktsfoto

av dagens verksted Osloveien 147

Fig.5 - Oppstillingsplass

for lastebiler i dag.
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Areal 2 - Osloveien 151
Eiendommen ligger nord for Osloveien 147 og består av et hovedhus (bolig) og et
uthus/garasje. Dagens formål i kommuneplan er LNF-a. Innspill foreslår å endre formål til
bolig. Det er også ønskelig å skille ut tomta for bolig fra resterende
del av
landbrukseiendommen.

Fig.6 – Osloveien 151, fasade mor nord

Fig.7 – Osloveien 151, utsikt mot nord
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Areal 3 - Osloveien xxx
Areal 3 er på motsatt side av Osloveien 151. Her foreslås det å endre et flatere parti langs
veien fra LNF-a til Boligformål. Hensikten er å kunne oppføre en ny bolig på dette området.

Fig.8 – Osloveien xxx, flatt parti langs vei egnet for en bolig.

Fig.9 – Osloveien xxx, flatt parti langs vei egnet for en bolig.
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Areal 4 - Osloveien 144
Eiendommen består av en mindre kårbolig. Det er gitt rammetillatelse
for et tilbygg på
nordsiden samt at adkomstvei flyttes. Kun deler av eiendommen har formål bolig.
Forslagstiller ønsker at formålet i kommuneplan skal tilpasses gjeldende situasjon og at
hele eiendommen endres til Boligformål.

Fig.10 – Osloveien 144

Fig.11 – Osloveien 144 – illustrasjon
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oversikt

Areal 1- Osloveien 147 – (rosa)
Eksisterende verksted bygges om til bolig med skråtak. Ny garasje og nytt uthus suppleres,
Areal 2 – Osloveien 151 – (gul)
Eksisterende bygg. Endre formål fra LNF-a til bolig
Areal 3 – Osloveien xxx – (blå)
Nybygg. Endre formål fra LNF til bolig. Oppføring av en ny enebolig.

Areal 4 – Osloveien 144 – (Orange)
Eksisterende bygg + nybygg. Endre formål til bolig.

Fig.12 – Oversikt bygninger eksisterende
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Fig.13 – Eksisterende Osloveien 151 (gul) til høyre. Osloveien 147 (verksted)

endres til bolig.

Fig.14 – Eksisterende Osloveien 144 med planlagt tilbygg nærmest.
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a)

Område

b)

Adresser
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mv.

/ skolekrets

:

Brønnerud barneskole

:

Osloveien 144
Osloveien 147
Osloveien 151

c)

Gårds-

og bruksnummer

:

23/16

(Osloveien 144)

23/14

(Osloveien 147)

23/3

(Osloveien 151)

d)

Forslagstiller

:

Kåre Høyer

e)

Dagens

:

Areal 1: Osloveien 147 – Lastebilverksted

bruk

Areal 2: Osloveien 151 – Bolig
Areal 4: Osloveien xxx – Grøntområde
Areal 5: Osloveien 144 - Bolig
f)

Områdets

størrelse

:

Ca. 10,3 dekar totalt

Areal 1: 4,1 daa
Areal 2: 2,9 daa
Areal 3: 1,2 daa
Areal 4: 2,1 daa
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2.5 Gjeldende
g)
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arealformål

Arealformål

i gjeldende

:

kommuneplan

Areal 1: Osloveien 147 – Næringsvirksomhet
Areal 2: Osloveien 151 – LNF a
Areal 3: Osloveien xxx – LNF a
Areal 4: Osloveien 144 – Boligbebyggelse

h)

Hensynssone

i gjeldende

:

/ LNF a

Ingen

kommuneplan

2.6 Ønsket

i)

formål

/type

Areal 1 - Osloveien

147

bolig / antall

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1 stk.
Areal 2 - Osloveien

151

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1.stk.
Areal 3 - Osloveien

xxx

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1 stk.
Areal 4 - Osloveien

144

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1 stk.
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3 KART- AREALINNSPILL
3.1 Dagens

kommuneplankart

Areal 3
Osloveien xxx

Areal 2
Osloveien 151

LNF-A

LNF-A

Areal 1
Osloveien 147
Næringsareal

Areal 4
Osloveien 144

LNF-A / Bolig

Fig.2 Planområdet i lilla er næringsareal
nå verksted for lastebiler.
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3.2 Kart arealinnspill

Fig.3 Situasjonsplan
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4 DOKUMENTASJON
AV AREALINNSPILL
4.1 Kommunale

a) Kommunens

føringer
langsiktige

arealstrategi

Innspillet ligger ikke innenfor kommunenes langsiktige arealstrategi for nye boligområder
som er Ås sentralområde, Solberg og Vinterbro. Planprogrammet pkt. 4.1.1-pkt.3 åpner
likevel opp for begrenset spredt boligutbygging i områder nær kollektivtransport.
Området
ligger kun 1,6 km unna bussholdeplass langs RV152 med avgang hvert 10 minutt til Ås
sentrum / Ski / Drøbak. Egen skolebuss kjører i tillegg langs Osloveien og stopper rett
utenfor Osloveien 151 og bringer skoleelever til Ås ungdomskole / vgs.
NB! Innspillet omhandler i stor grad eksisterende boliger/bygg som ønskes endret fra LNFa til boligformål. Forslaget innfører kun 2 stk. nye boliger. Forslaget medfører derfor ingen
stor økning i antall boenheter.

4.2 Lokalisering

og transport

b) Avstand til senterfunksjoner
Avstand til kjøpesenterfunksjon,

kjøpesenter

c) Avstand til Ås stasjon
Avstand til Ås stasjon, kommunesenter

er ca.3,4 km i Ås sentrum.

3,6 km

d) Nærhet til gang- og sykkelveger
Det er gang og sykkelveg rett forbi planområdet videre til RV152 og derfra videre mot Ås
sentrum eller til Drøbak. Gang og sykkelforbindelse også til Brønnerud barneskole og Ås
ungdomskole.
e) Nærhet til kollektivtilbud
Det er 1,6km til nærmeste bussholdeplass langs RV152 med bussforbindelse mot Ås/Ski
og Drøbak hvert 10 minutt. Bussforbindelse
stopper også ved Ås togstasjon med
forbindelse til Oslo/Moss
Mot nord i retning Oslo er det 1,6 km. til Horgen bussholdeplass
Vinterbro og videre til Oslo sentralstasjon.

med bussforbindelse

til

Skolebuss til/fra Ås ungdomskole og Brønnerud skole passerer eiendommer.
Det er
holdeplass rett utenfor Osloveien 151, men den benyttes ikke i dag siden det ikke bor noen
skoleelever her i dag.
f) Veinett
Avstand og adkomst til europaveg E6 er 2,2km
Avstand til riksvei 152 er 1,5 km
Avstand til kommunal vei (Osloveien) er 10 meter.
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Fig.4 Skolebuss og gang- og sykkelvei i Osloveien

4.3 Natur-,

landbruk-,

friluftsliv-

og kulturverdier

g) Konsekvens
for Landbruk og skog
Det er ikke registrert landbruksarealer
med dyrket mark innenfor
ingen skogsområder som berøres av endret arealformål.

planområdet.

Det er

h) Konsekvens
for Naturmangfold
Området i enden av Årungen og langs sjøkanten rundt hele innsjøen er kartlagt nokså
detaljert. Området er sett på som svært viktig mht. naturmangfold ihht. Miljødirektoratets
Naturbase. Floraen er artsrik med flere rødlistede arter. Flere regionalt sjeldne vann- og
sumpplanter er registrert, firling, vassreverumpe, kjempesøtgras og evjebrodd.
Årungen en viktig fuglelokalitet og Follorådet (1996b) nevner sørenden av Årungen som
en viktig rasteplass for fugl. To rødlistede øyenstikkerarter
er registrert i Årungen, men
det uklart hvor. Ved bekkeutløpet syd for Osloveien 147 er det registrert arter av
stor/særlig stor forvaltningsinteresse.
Myrikse finnes her.

Fuglearter

som Solhøne, Hettemåke,

Sivhøne og

Areal 1 Osloveien 147:
Arealet som i dag er verksted for lastebiler, ligger nærmest de sårbare naturområdene.
Forslagstiller ønsker å gi arealet et gårdspreg. Tomta skal beplantes og vil få et stort
hageareal med lav utnyttelse.
Endret formål vil derfor være langt mer positivt for
naturmangfoldet
enn dagens situasjon. Lastebiler fjernes, og grunnen vil ryddes og
beplantes. Eksisterende bensinstasjon bygges om til bolig. Forøvrig planlegges det en
garasje og en driftsbygning for traktor og lignende på tomta. Eiendommen har tilhørende
areal mot sør (gnr.24 bnr.4) som delvis er jordbruksareal. Forslagstiller trenger derfor et
driftsbygg for traktor og gårdsutstyr. Det er også planlagt dyrehold. Deler av driftsbygning
vil da kunne brukes til dyrehold på vinteren.
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Areal 2 Osloveien 151:
Osloveien 151 lenger nord er en eksisterende bolig. Det er ingen planer om noen utvidelse
eller nybygg. Derfor vil endret arealformål ikke påvirke naturmangfoldet.
Areal 3 Osloveien xxx:
Her ønskes det en ny bolig plassert på et naturlig
tiltak her vil ikke ha påvirkning på naturmangfold.

flatt parti som i dag ikke benyttes.

Et

Areal 4 Osloveien 144:
Her eksisterer det en liten bolig. Det er innvilget tillatelse til tiltak for et tilbygg. Endring til
boligformål vil ikke påvirke naturmangfoldet.
i) Konsekvens
for små- og storvilts
trekkruter
Ikke funnet info om eventuelle trekkruter i området.
j) Konsekvens
for kulturminner
og kulturlandskap
Våningshus for Osloveien 144 og Osloveien 151 er registrert som bygninger før 1900 i
Riksantikvarens
Sefrak register.
Tidligere
bensinstasjonsbygning
på eiendommen
Osloveien 147 er trolig fra 70 tallet og har ingen antikvarisk verdi.
k) Konsekvens
for friluftsinteresser
Det er ikke registrert
noen særlige friluftsinteresser
innenfor eller i nærheten av
planområdet. Det kan dog nevnes at området rundt Osloveien 147 som i dag er verksted
for lastebiler virker negativt visuelt for naturopplevelsen langs årungen.

4.4 Miljø
l) Støy
Dagens verksted på næringstomta lager endel støy i form av motordur og inn- og utkjøring
på tomta med mer. Ved å endre formål til bolig vil det bli mindre støy i området.
Luftforurensning
Det er ingen spesielle luftforurensningskilder
i området i dag. Arealinnspill
boliger. Forslaget vil ikke ha negativ påvirkning mht. luftforurensning.
lastebiler kan til tider avgi eksos fra motorer som startes og testes.

gjelder 2 nye
Verksted for

m) Vannmiljø
Osloveien 147 og 151 ligger tett på Årungen som er en viktig biotop. Eksisterende
bensinstasjon/verksted
skal bygges om til boligformål samt ny garasje og uthus. Det er
fare for oljelekkasje fra denne driften. Det vil derfor være positivt for vannmiljø om
næringsvirksomhet
så nære Årungen opphører og området ryddes.

4.5 Klima
Klimagassutslipp
Arealinnspill har ingen negativ konsekvens mht. klimagassutslipp.
Opparbeidelse av
grøntareal på Osloveien 147 vil heller virke være positivt med tanke på økt CO2 opptak.
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Klimatilpasning
Arealinnspill bidrar til 2 flere boenheter. Eventuell ny bebyggelse forutsettes tilpasset
klimaendringer
med mer nedbør og ekstremvær.
Området er ikke spesielt utsatt for
påvirkning av ekstremvær. Årungen har sluser som regulerer vannstanden.

4.6 Infrastruktur
n) Barnehage,
grunnskole,
videregående
skole
Barnehagedekning i Ås er generelt god. Nærmeste barnehage er Åkebakken
ved NMBU og Søråsteigen barnehage ved Åsgård skole.
Nærmeste grunnskole er Brønnerud skole. Det er god kapasitet på skolen.
Ås ungdomskole og videregående skole ligger i sentrumsområder.

barnehage

o) Behov for skoleskyss
Det er ikke behov for skoleskyss til barneskole. Ås ungdomsskole ligger mer enn 4 km.
unna og har derfor rett til skoleskyss. Det går i dag skolebuss langs Osloveien med
busstopp rett utenfor Osloveien 151. Både barneskole elever og ungdomsskole
p) Idrettsanlegg
Brønnerud skole har fotballbane og lekeplass. Hoved idrettsanlegg med fotballstadion,
friidrett, tennis med mer er primært ved Ås stadion. Nye Åsgård skole får ny flerbrukshall.
Det er lysløype ca. 1 km. unna. Årungen rostadion ligger rett ved.
q) Helsetjenester
Helsetjenester som lege, tannlege ligger primært samlet i Ås sentrum.

4.7 Risiko-

og sårbarhet

r) Flom og overvann
Vannstand i Årungen er regulert og derfor relativ stabil. Det går en bekk som passerer
Osloveien 144 og som leder ut i Årungen. Den har god kapasitet og beskytter området for
flomvann fra skånende terreng mot vest.
s) Grunnforhold
og rasfare – kvikkleire
NVEs kartdatabase
viser ingen kvikkleireforekomst
området.
t) Trafikksikkerhet
- Registrerte
ulykkespunkt
Osloveien har langsgående
gang- og sykkelsti.
Trafikksikkerheten
anses å være god.
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5 VEDLEGG
5.1 Situasjonskart
5.2 Avisutklipp

Ås avis
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Eksisterende
(garasje/uthus)

Areal 2
Osloveien 151
23/3

Eksisterende
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Side 2
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TIL KOMMUNEPLAN

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

1. BAKGRUNN
Innspillet

omhandler

deler av Osloveien 151, med gnr.23 og bruksnr.3

Forslagstiller og eier Kåre Høyer ønsker å skape et hyggelig bomiljø ved Søndre Fosterud
gård og foreslår noen flere boenheter på området.
Arealet ligger ovenfor Osloveien på et naturlig landskapsplatå. Tomta er flat og egner seg
for boligbygg. Det er i innspillet foreslått 3 eneboliger med sekundærleilighet.
Det går
allerede en vei opp til området i dag som skal utbedres. Det er tett skog mot øst og
bebyggelsen vil være skjermet og knapt synlig sett fra Osloveien og fra Årungen.
Terrenget skråner videre oppover mot vest og skaper en effektiv skjerming mot E6.
Forslagstiller
har allerede investert
i forbedret
infrastruktur
med nytt vann– og
avløpsanlegg for området som kobles opp mot kommunalt anlegg. Det er også lagt
fibernettkabler i grunnen.
Området ligger sentralt i forhold til offentlig kollektivtilbud,
skoletilbud. Universitetet
det nye veterinærinstituttet
ligger kun 1,6 km unna og boliger vil kunne bli et
velkomment botilbud for ansatte og studenter som ønsker et landlig bosted med
mulighet for dyrehold.

og

KODA ARKITEKTER AS

Side 3

INNSPILL

TIL KOMMUNEPLAN

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

2. FAKTAOM AREALINNSPILLET
2.1 Beliggenhet
Planområdene ligger sentralt i Ås kommune langs Årungens vestside. Det er i dag gangog sykkelvei langs Osloveien frem til RV152 og videre mot Ås sentrum og mot Drøbak.
Det er kun 1,6km til nærmeste bussholdeplass langs RV152. 3,5 km. til Ås togstasjon.
1,6 km til nærmeste barneskole (Brønnerud skole)
Ås
idrettsstadion

Veterinærinstituttet

Innspill
Søndre
Fosterud

Universitetet/
Campus Ås

Ås ungd. skole

Togstasjon

Brønnerud
skole

Bussholdeplass
RV152
Ås vgs

Fig.1 Planområdet

markert med rødt – sykkelvei til Ås stasjon ca. 3.5 km
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2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

2.1 Arealoversikt

Fig.2 Planområdet

som er en del av Gnr. 23 bnr.1

Fig.3 Planområdet

som er en del av Gnr. 23 bnr. 3
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Side 5

INNSPILL
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1.4 Eksisterende

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

situasjon

Eiendommen er i dag delvis skog. Det går en kjørbar vei opp fra Osloveien som ender ved
en gresslette og en bolig. Mot vest skråner terrenget videre oppover og danner en buffer
mot E6.

Plassering
Gnr.23 / Bnr.3

Fig.4 Oversiktsfoto

Plassering
Gnr.23 / Bnr.3

Fig.5 Oversiktsfoto

med platå i fjellsiden egnet for bebyggelse
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2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

Fig.6 Eksisterende adkomst som benyttes til eksisterende

bolig

Fig.7 Flatt parti foreslått til bolig
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2.3 Beskrivelse

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

av forslaget

Det foreslås tilrettelegging for 3 nye boliger for arealet. Det skrånende terrenget
flatt parti som ligger på høydekurve 50. Her ligger det også en eksiterende bolig.

har et

Skissert løsning viser en tenkt bebyggelse som følger platåets utstrekning.
Det gjør at en
unngår store terrenginngrep
og støttemurer
i terrenget.
Bebyggelsen integreres i
landskapet og eksisterende natur/trær bevares i mindre grad. Eksisterende skog beholdes
i størst mulig grad og skjermer bebyggelsen visuelt sett fra Årungen. Det er verdt å merke
seg vedlagte snittstudier av terrengformasjonen
som illustrerer den naturlige barriere som
fjellet danner mellom foreslått bebyggelse og E6. Det fungerer også som en støyskjerm.

Fig.8 Snitt viser forholdet mellom bebyggelsen og E6. Fjellet fungerer som skjerming.
det naturlig flate partiet som boligen er planlagt plassert langs.

Bemerk også

Forslagstiller har allerede oppgradert Vann- og avløpsanlegg og fiber som dekker hele
området. Ås kommune, kommunalteknikk
har vært med på et prosjekt for å føre frem
180mm vannrør med 9kg vanntrykk. Dette for å montere brannhydrant på en koplings
kum som er satt på næringseiendommen.

Fig.9 Bebyggelsen
bakenfor bevares.

vil bli lite synlig fra Årungen

KODA ARKITEKTER AS

ved at eksisterende

skogsområde

nedenfor

og

Side 8
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TIL KOMMUNEPLAN

Fig.10 Oversiktsbilde

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

foreslått ny bebyggelse (rosa) sett fra vest. Eksisterende Osloveien 151 i gult.

Fig11 Oversikt. Eksisterende Søndre Fosterud i gul farge. Foreslått bebyggelse markert med pil
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2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

Fig.12 Forslag til ny bebyggelse sett ovenfra. Merk terrenget
danner en buffer mot E6 på andre siden.

som skråner oppover på baksiden og

Fig.13 Skisse ny bebyggelse
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2.4 Adresse

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

mv.

Arealet er del av Osloveien 151, 1433 Ås.

2.5 Gjeldende
g)

arealformål

Arealformål

i gjeldende

:

LNF a

:

Området

kommuneplan
h)

Hensynssone

i gjeldende

kommuneplan

2.6 Ønsket

i)

formål

ligger

Byggeforbud

/type

Areal 1 - Osloveien

147

langs,

men

utenfor

sone

-

rundt veg, bane og flyplass.

bolig / antall

:

Nytt formål:

Boligbebyggelse.

Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 3 stk.

Fig.14 Området sett fra Osloveien på nedsiden.
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3 KART- AREALINNSPILL
3.1 Dagens

kommuneplankart

Gult
Arealinnspill

Osloveien 151

Areal 4
Osloveien 144

Fig.15 Planområdet er markert med gul skravur
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2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

3.2 Kart arealinnspill

Fig.16 Situasjonsplan
syd.

foreslått

ny bebyggelse.

3 stk. boliger. Eksisterende

enebolig blir nabo mot

4 DOKUMENTASJON
AV AREALINNSPILL
4.1 Kommunale

a) Kommunens

føringer
langsiktige

arealstrategi

Innspillet ligger ikke innenfor kommunenes langsiktige
som er Ås sentralområde, Solberg og Vinterbro.
Planprogrammet pkt. 4.1.1-pkt.3
områder nær kollektivtransport.

arealstrategi

for nye boligområder

åpner likevel opp for begrenset spredt boligutbygging

i

Området ligger kun 1,6 km unna bussholdeplass langs RV152 med avgang hvert 10 minutt
til Ås sentrum / Ski / Drøbak. Egen skolebuss kjører i tillegg langs Osloveien og stopper
rett utenfor Osloveien 151 og bringer skoleelever til Ås ungdomsskole / vgs.

4.2 Lokalisering

og transport

b) Avstand til senterfunksjoner
Avstand til kjøpesenterfunksjon,
KODA ARKITEKTER AS

kjøpesenter

er ca.3,4 km i Ås sentrum.
Side 13

INNSPILL

TIL KOMMUNEPLAN

2019 – 2031,

c) Avstand til Ås stasjon
Avstand til Ås stasjon, kommunesenter

ÅS KOMMUNE

3,6 km

d) Nærhet til gang- og sykkelveger
Det er gang og sykkelveg rett forbi planområdet videre til RV152 og derfra videre mot Ås
sentrum eller til Drøbak. Gang og sykkelforbindelse også til Brønnerud barneskole og Ås
ungdomskole.
e) Nærhet til kollektivtilbud
Det er 1,6km til nærmeste bussholdeplass langs RV152 med bussforbindelse mot Ås/Ski
og Drøbak hvert 10 minutt. Bussforbindelse
stopper også ved Ås togstasjon med
forbindelse til Oslo/Moss
Mot nord i retning Oslo er det 1,6 km. til Horgen bussholdeplass
Vinterbro og videre til Oslo sentralstasjon.
Skolebuss til/fra Ås ungdomsskole og Brønnerud
holdeplass rett utenfor Osloveien 151.

med bussforbindelse

skole stopper

i Osloveien.

til

Det er

f) Veinett
Avstand og adkomst til europaveg E6 er 2,2km
Avstand til riksvei 152 er 1,5 km
Avstand til kommunal vei (Osloveien) er 10 meter.

Fig.17 Skolebuss og gang- og sykkelvei i Osloveien
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4.3 Natur-,

landbruk-,

2019 – 2031,

friluftsliv-

ÅS KOMMUNE

og kulturverdier

g) Konsekvens
for Landbruk og skog
Det er ikke registrert landbruksarealer med dyrket mark innenfor planområdet.
Det er ingen skogsområder som berøres av endret arealformål. Noen trær må antagelig
felles i forbindelse med utførelse.
h) Konsekvens
for Naturmangfold
Det er ikke funnet at forslaget har konsekvenser

for naturmangfoldet.

i) Konsekvens
for små- og storvilts
trekkruter
Ikke funnet info om eventuelle trekkruter i området.
j) Konsekvens
for kulturminner
og kulturlandskap
Tiltaket vil ikke være spesielt synlig i kulturlandskapet
skjermer.
k) Konsekvens
for friluftsinteresser
Det er ikke registrert
noen særlige
planområdet.

grunnet tett vegetasjon

friluftsinteresser

innenfor

eller

rundt som

i nærheten

av

4.4 Miljø
l) Støy
Forslaget genererer ikke støy. Bakenforliggende
mot støy fra E6.

terrengformasjon

danner en skjermvegg

Luftforurensning
Det er ingen spesielle luftforurensningskilder
i området i dag. E6 passerer ca. 100meter i
luftlinje, men terrenget danner en skjerm mot boligområdet. Boliger ligger på cote C+50.
Maks høyde på terreng mot E6 ligger på C+76. E6 ligger på cote C+61,0 på andre siden
av Åsen.
m) Vannmiljø
Det er ikke registrert

spesielle forhold mht. vannmiljø

innenfor området foreslått til bolig.

4.5 Klima
Klimagassutslipp
Arealinnspill har ingen negativ konsekvens mht. klimagassutslipp
ved bygging.

annet enn fra maskinpark

Arealet ligger gunstig til mht. til å minimalisere bruk av bil. Det er kort vei til kollektiv(buss)
og gang og sykkelvei går langs hele Osloveien.
Klimatilpasning
Området er ikke spesielt utsatt for påvirkning

KODA ARKITEKTER AS

av ekstremvær.

Det er stabil fjellgrunn.

Side 15
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ÅS KOMMUNE

4.6 Infrastruktur
n) Barnehage,
grunnskole,
videregående
skole
Barnehagedekning i Ås er generelt god. Nærmeste barnehage er Åkebakken barnehage
ved NMBU og Søråsteigen barnehage ved Åsgård skole.
Nærmeste grunnskole
er Brønnerud skole. Det er god kapasitet
på skolen. Ås
ungdomsskole og videregående skole ligger i sentrumsområder.
o) Behov for skoleskyss
Ås ungdomsskole ligger mer enn 4 km. unna og skoleungdom har derfor rett til skoleskyss.
Det går i dag skolebuss langs Osloveien med busstopp rett utenfor Osloveien 151. Både
barneskole elever og ungdomsskole elever kan benytte busstilbudet.
p) Idrettsanlegg
Brønnerud skole har fotballbane og lekeplass. Hoved idrettsanlegg med fotballstadion,
friidrett, tennis med mer er primært ved Ås stadion. Nye Åsgård skole får ny flerbrukshall.
Det er lysløype ca. 1 km. unna. Årungen rostadion ligger rett ved.
q) Helsetjenester
Helsetjenester som lege, tannlege ligger primært samlet i Ås sentrum.

4.7 Risiko-

og sårbarhet

r) Flom og overvann
Terrenget faller mot øst. Det er ikke fare for flom innenfor planområdet.
s) Grunnforhold
og rasfare – kvikkleire
NVEs kartdatabase
viser ingen kvikkleireforekomst
området.
t) Trafikksikkerhet
- Registrerte
ulykkespunkt
Osloveien har langsgående
gang- og sykkelsti.
Trafikksikkerheten
anses å være god.

eller

Det

faresoner

er

lite

for fjellskred

trafikk

i

for

Osloveien.

5 VEDLEGG
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Boligbebyggelse
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1 Formåletmed planarbeidet
Med utgangspunkti «Planprogrammetfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdelav arealdel»
11/3 –2020. Leservi at dette er med et tidsperspektivpå minst 12 år, med formål å rullere
samfunnsdelog arealdel(2015-2027).
Det omfatter to dokumenterKPS(kommuneplanenssamfunnsdel)og KPA(Kommuneplanens
arealdel)Hvorfor si JAtil nytt boligområdei BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4?
Hvaer bra?
At innbyggerekan få bo landlig,med naturen som nærmestenabo.Klimaog miljø vil ikke skadesda
Ås innbyggerenevil gå og bruke sykkeltil skole,jobb og Ås stasjon.Dette forslagetliggerbare 500
meter fra Moerfeltet med sykkelnettog gangsti.Boligeri dette området vil gi menneskenesom bor
her, livskvalitetog god helse,da skogeninnbyr til turer, rekreasjonog kultur og friluftsliv m.m.
Det er ogsåbra at en forfallen og uproduktiv skogog fjellområdeblir brukt til boligformål da det er
svært dårlig bonitet akkurather. Pådennemåten verner man ogsåom produktiv og viktig matjord.
Hvorfor er det bra?
Folkflest, ønskertettsteder der det er godt og bo og leve. Innbyggernei Ås bør få velge.
Det er ikke alle som ønskerå bo i leilighet i sentrum av byen. De fleste innflyttere til Åsvil være
menneskeri etableringsfasen,med små barn og ungdom.De bør få ha et valgom bosted,vi er selv
oppvoksti dette området og kan fortelle om godeoppvekstvilkår,og kort vei til vennerpå Moerfeltet
og sykkelog gå avstandtil sentrum,med kino og etter-skole-tilbudog ikke minst kort avstandtil Ås
stasjon(Moss- Skiog Follobanen,med korte reisetidervidere til Oslo)og evt. busstil Drøbak.
Åsgårdskoleplanleggesog utvides for å ta imot flere elever.Dette boligområdetsoknertil Åsgård.
Hvordan?
Det byggesalleredemangeboliger i Brekkeveien,det forventeså byggeflere boenheteropp langs
dette området. Det betyr at det alleredeer mye på gangi nærheten.Med kun 500 meter til
sykkelveinett,er dette et områdesom følesnaturlig å fortsette byggingav boliger på. Moerfeltet er
et gammeltfelt og i umiddelbarnærhet. Kort vei til fastlegepå Moer sykehjem.Kort vei til
barnehagenSagalundb. l. a.
Langsiktigbærekraftigmål?
Påde nestesidenei dette arealinnspillet,har vi sett på alle rammer og føringersom skaltas hensyn
til og vurderesvedrørendenye boligområder.Vi har sett på langsiktigebærekraftigemål, folkehelse
og jordvern. Nasjonaleforventningerog regionaleføringer.
Vi svarerpå alle spørsmålsom gjelder i «Planprogramfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdel
og arealplan»fra 11 mars2020.Sett fra vårt ståsted,på de nestesidene.Seogsådiv. vedleggmed
kart og fotos.
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2 Rammerog føringer

2.1. Nasjonaleføringer
2.1.1.Nasjonaleforventninger
Vi følger nasjonaleføringer og forventningermed boliger i
BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4
Miljø og samfunn

PlanarbeidFormål

Sentraletemaer

Helhetligog bærekraftig
utvikling

Vekstkraftigeregionerog
lokalsamfunn

FNs17 Bærekraftsmål

Ta vare på til nestegenerasjon

Bærekraftigutvikling handler
om å ta vare på behovenetil
menneskersom lever i dag –
uten å ødeleggefremtidige
generasjonersmulighetertil å
dekkesine bærekraftigemål.
Reflektererde 3 dimensjonene
i bærekraftigutvikling:
1.) Klimaog miljø
2.) Økonomi
3.) Sosialeforhold

Tettstedder det er godt å bo
og leve

Bærekraftigareal

Mål 11.
Bærekraftigebyer og
bosetninger
Somer
Inkluderende
Trygge
Robuste
Bærekraftige

Ved å bo litt utenfor sentrum
er det bedre luft. Man kan
bruke sykkel,eller gå til
sentrum og skoler.
Rasktilgangtil skogenmed
turmuligheter,meditasjon,
fuglelyder,lyden av trær som
blåser,plukkesopp og bær og
urter. Friskluft. Helsegevinst
på flere områder.
1.) Fysisk
2.) Psykisk
3.) Sosialt
Bruk av naturen gjennom
generasjoneri Ås kommuneog gi lettere tilgangtil
Vardåsenmed sin kultur
historie.
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FNs17 Bærekraftsmål
FNs17 Bærekraftsmålskriveri punkt 11 at Medvirkningfra innbyggereer viktig, at de skalkunnefå
et valg.De bør få velgeå bo nær natur i et hus/rekkehus,om de vil, og ikke i blokk midt i sentrum.
Når vi ser på naturkatastrofersom f.eks.en Pandemi,så er det en fordel og ikke bo for tett. Det er
helsei å bo nær natur, og det er helsei å bo i hus byggetav tre. Det er helsei frisk luft og
grøntområder.
Vi ser på noe av hva som står i Mål 11, med tanke på boliger i
BrekkeveienGnr. 51 Bnr 1. og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4

Punkt 11.1 Innen 2030skalman sikre allmenntilgangtil tilfredsstillendeog trygge boliger.
Punkt 11.2 innen 2030skalman sørgefor at alle har tilgangtil trygge,lett tilgjengeligeog
bærekraftigetransportsystemer.
Punkt 11.3 Innen2030oppnå en mer inkluderendeog bærekraftigurbaniseringmed mulighet for en
integrert og bærekraftigbosettingsplanlegging
og forvaltningsom gir medbestemmelse.
Punkt 11.4 Styrkeinnsatsenfor å verneom og sikreverdenskultur og naturarv.
Punkt 11.6 Innen2030 reduserenegativekonsekvenserfor miljøet i storbyenemålt per innbygger,
blant annet ved å leggesærligvekt på luftkvalitet.
Punkt 11.7 Innen2030 står det at vi skalsørgefor allmenntilgangtil trygge inkluderendeog lett
tilgjengeligegrøntområderog offentlige rom. Somkan brukesav alle, ogsåbarn, eldre og dem med
nedsatt funksjonsevne.
Punkt 11.aStøtte positiveøkonomiske,sosialeog miljømessigeforbindelsermellom byområder,
omland og spredtbygdeområderved å styrke nasjonaleog regionaleutviklingsplaner.

De kommende35 år, mot 2050,vil vi se at 60%av bygningsmassen
ikke er bygd ennå.Å møte
boligetterspørselensom følge av den forventedebefolkningsveksteni Norge,rapporteressom en
krevendeoppgave.
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Viderefølger vårt svari møte med FNsbærekraftsmål.Punkt 11. som er:
Punkt 11.1 står det at Norgebør føre en boligpolitikksom sikrer anstendigkvalitet til rimeligepriser,
og boliger til alle samfunnslag.Vi ser for ossat dette området kan bli brukt til eneboliger,rekkehus,2
eller 4 mannsboligerog f.eks.mikro-hus.Vi ser for ossen stor lekeplasspå området, se rødt områdei
vedlagtkart, tegnet av Knut Knudtsen.
Punkt 11.2 står det skrevetom trygge transportsystemerog vi vet at Follobanener under utbygging
og at Åsstasjonliggerkun 7 minutter på sykkelunna dette boligområdet.Eller20 minutter, om man
ønskerå gå til toget. FraSkivil Follobanenbruke kun 11 minutter inn til Oslo.
Punkt 11.3 skriverom forvaltningsom gir medbestemmelse.Vi tenker at innbyggerei Åskommune
og dem som tenker å flytte til Ås kommunei fremtiden, ønskeret valg.Noen vil ønskeå bo i et
hus/rekkehus/mikrohus-med en hageeller med tilgangtil natur. Gi fremtidensÅs-borgeremulighet
til å ta et slik valg.Slikoppnår man en mer inkluderendeog bærekraftigurbanisering.Vi tenker at
dette ogsågir mulighet for en integrert og bærekraftigbosettingsplanlegging.
Punkt 11.4 skriverom å styrke innsatsfor å verne om og sikreverdenskultur-og naturarv. Rett
utenfor døra til dette nye boligområdetfinnes skogog sti til Vardåsen.
Ut.no skriverfølgendeom Vardåsen:
«Toppenav Vardåsener et flott turmål for småog store. Om høstenbugnerdet av blåbærpå åsen.
Ta den store stien fra Brekkeveienog videre sørover.Tatil høyreetter 300 meter, opp over et lavere
åsparti og deretter opp til hovedåsen.Du er på toppen når du krysserkraftledningen.Her er det flott
utsikt, spesieltvestover.Tidligerestod et landmålingstårnher som har gitt god ved til mangt et bål.
Rett før toppen krysserdu bygdeborgmuren.Ta deg tid til å lesepå informasjonsskiltetder. Blant alle
forminner i Åser vel Vårdåsborgendet mest imponerende.Høyt over landskapetomkringbygde
bronsealderfolketsin steininnhegning,ganskesikkert før Kristi fødsel.Ingenvet riktig hva som har
foregått her; forsvars-eller fluktborg, fangstanlegg,husdyrinnhegningeller sted for mystiskeritualer?
Men viktig må det ha vært for Ås-folket–for her har mangefolk arbeidet hardt for å lage
steininnhegningen»
https://ut.no/turforslag/115284/vardasen-i-as

Det betyr at på den andre sidenav veien,for det tenkte boligområdet,finnes dethistorie helt tilbake
til bronsealderog før Kristi fødsel.Dette er vår kultur-og naturarv.Vi ser derfor for oss-at det blir i
forbindelsemed utbyggingav boligområdet,en tilretteleggingfor de med nedsatt funksjonsevne.
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Punkt 11.6 forteller at 80%av Norgesbefolkningbor i tettbebygdestrøk og vekstforventesrundt de
størstebyene.Vi tenker at i Ås Kommuneer man kreative,og at vi her gir Ås kommunemulighetertil
godeog arealeffektiveløsningertil boliger i nær fremtid.
«Bærekraftsmålenegjelderfor alle land i verden -også de rike. Det betyr at bærekraftsmålenevil ha
innvirkningpå norsk politikk også»

FELLES
ANSVAR
FORFELLES
FREMTID
2.1.2.Statligeplanretningslinjer(SPR)
«Kommunene,fylkeskommuneneog staten skalgjennomplanleggingog øvrigmyndighets-og
virksomhetsutøvelsestimuleretil, og bidra til reduksjonav klimagassutslipp,samt økt miljøvennlig
energiomlegging.Planleggingenskalogsåbidra til at samfunnetforberedespå og tilpasses
klimaendringene(klimatilpasning).»

Vårt svar:Ved å byggeut dette området til boliger,vil klimautslippfra biler reduseresi
fremtiden, fordi, innbyggernei Åsvil sykleog gå til jobb, skoleog tog, evt. vilÅs-folk ta
busstil skoleogjobb. Innbyggernevil bruke skogog natur til rekreasjonog trening,
fremfor å kjøre bil til andre tur-utflukt-steder, eller treningsstudio.

«Planleggingav arealbrukog transportsystemskalfremme samfunnsøkonomisk
effektiv
ressursutnyttelse,god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.Planleggingenskalbidra til å
utvikle bærekraftigebyer og tettsteder, leggetil rette for verdiskapingog næringsutvikling,og
fremme helse,miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster
og transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og tettsteder,
reduseretransportbehovetog leggetil rette for klima og miljøvennligetransportformer. I henholdtil
klimaforliket er det et mål at veksteni persontransporteni storbyområdeneskaltas med
kollektivtransport,sykkelog gange.
Planleggingenskalleggetil rette for tilstrekkeligboligbyggingi områdermed presspå boligmarkedet,
med vekt på goderegionaleløsningerpå tvers av kommunegrensene.»
Vårt svar:Ås Kommune,liggerrett utenfor Osloog det er forventet en kraftig vekst av
Tilflytting, og stort presspå boliger i nær fremtid. Vi tenker ossat vårtområde,med
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fjell og forfallen skogog med sværtufremkommeligterreng, ikke er egnet til annet enn
boliger.Områdetliggerhøyt og i tilknytning til Åsgårdskolesom er forventet utbygd i
fremtiden. Ås Stasjonliggerkun 7 minutter unna med sykkelog derifra kommer man seg
raskt til Follobaneni Ski,som er under utbygging.
Dette er en fint område-og et populært turmål, som flere vil finne attraktivt som
boligområde.Det byggesen del i Brekkeveienalleredeog det er ogsåtenkt utbygging
flere plasseri Brekkeveien,og på Moer i nær fremtid, slik at dette vil bli en naturlig
forlengelseav alleredeplanlagteboliger,boligområder,rekkehusog blokker. Det er
livskvalitetog bo tett inntil natur, med frisk luft og rekreasjonsmuligheter.Det fremmer
helseå lukte natur og høre fuglelyderog ikke minst er det godt for helsenog bevege
segpå skogensmyke underlag.
Ettersomdette området liggerså nært sentrum,med skoleog arbeidsplasserog
Ås stasjon,vil de fleste kunnegå eller sykletil jobb, skole,eller til
tog og buss.Det er helsei å bevegesegtil jobb og skole,og det er miljøvennligå
la bilen stå parkert i hverdagen.
«Retningslinjeneer en av Norgesoppfyllelseav forpliktelsenei FNsbarnekonvensjonog skal
synliggjøreog styrke barn og ungesinteresseri all planleggingog byggesaksbehandling
etter plan- og
bygningsloven.Kommunenskalb. l. a. utarbeideretningslinjer,bestemmelsereller vedtekter om
omfangog kvalitet av arealerog anleggav betydningfor barn og unge,som skalsikresi planer der
barn og ungeer berørt. Arealerog anleggsom skalbrukesav barn og ungeskalværesikret mot
forurensning,støy,trafikkfare og annenhelsefare.I nærmiljøetskaldet finnes arealerhvor barn kan
utfolde segog skapesitt eget lekemiljø.Kommuneneskalavsettetilstrekkelige,store nok og egnet
areal til barnehager.Vedomdisponeringav arealersom er i bruk eller er egnet for lek, skaldet
skaffesfullverdigerstatning.»
Vårt svar:Det liggeralltid i barn og ungesinteresser,å være nær natur, og ta vare på
naturen, og vi tror at om barnet fikk velge,så ville de velge«tid i naturen -sammen
med familie og venner»Vi har tegnet inn et forslagtil stor lekeplasspå området, tett
inntil skogog turmuligheter.(sekart over området,tegnet av Knut Knudsensom er
markert med rødt. Vedlegg5.) Godestier for turgåeretil Vardåsens,som er en av Ås
kommunesin kultur og naturarv,starter ved dennelekeplassen.Ved boliger i dette
området er barn og ungesikret mot forurensing,støy,trafikkfare og annenhelsefare,
da det er svært lite trafikk i dennedelen av Brekkeveien.I dette området kan derfor
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barna utfolde seg,og skapekreativtlekemiljø. Med en stor lekeplass,vil barna
opplevehelsefremmendevekst,mestring,utfordring, tilhørighet og glede.
Fysiskaktivitet blant barn er viktig, både psykisk,fysiskog sosialt.Barner mer fysisk
aktive utendørsenn inne. Klatrei trær, løfte på steiner,ake,løpe, hoppe i vann,gå på
ski, leke sistenog gjemselm.m. Barnsom er mye ut i skogog mark, er i bedre fysisk
form og får bedre balanseog får bedre motorikk. Å bo nær natur, gjør at du bruker
den oftere, som igjen gjør at barn og deresforeldre er i bedre fysiskform. Fysiskform
og god helsehengersammen,da er man friskereog har mindre plager.Den psykiske
helseer ogsåofte bedre og man kan takle bedre stress.Ved bruk av natur til turer og
rekreasjon,forebyggerdette ogsåovervektblant barn og unge,og gir økt selvfølelse.
Natur er helseog helseer gevinst.Vi tenker at aktive barn, er gladebarn.

«Hensiktenmed retningslinjeneer å oppnå en bedre samordningav arealplanleggingog
transportplanleggingbådei kommuneneog på tvers av kommuner,sektorerog forvaltningsnivåer.
• Det bør leggesvekt på å få til løsningersom kan gi korte avstanderi forhold til dagligegjøremålog
effektiv samordningmellom ulike transportmåter.
• Det bør tilstrebesklare grensermellom bebygdeområderog landbruks-natur- og friluftsområder.
• Hensynettil effektiv transport må avveiesi forhold til vern av jordbruks-og naturområder.
• Ved utforming av boligområderog trafikksystemskaldet tas hensyntil statligenormer og
retningslinjerfor miljøkvalitet.
• I regionereller områderder befolkningstetthetenkan gi grunnlagfor kollektivbetjeningsom et
miljøvennligog effektivt transportalternativ,skaldet ved utformingenav utbyggingsmønsteretog
transportsystemetleggesvekt på å tilrettelegge for kollektivetransportformer.
• Regionalepublikumsretteteoffentlige eller private servicetilbudskallokaliseresut fra en regional
helhetsvurderingtilpasseteksisterendeog planlagtsenter-strukturog kollektivknutepunkter.»
Vårt svar:Boligeri BrekkeveienGnr.51 Bnr. 1 og Gnr.49 Bnr. 3 & 4 er tenkt på et
områdehvor det i dag er tett og igjengroddskog,som ikke er vedlikeholdtpå 25 år.
Det er mye fjell og svært ufremkommelig.(Sevedlagtfoto. Vedlegg1.) Løvskogsom
ikke kan brukestil noe. Det finnes heller ikke tur-stier i dette aktuelleområdet. Dette
er etområde som er blitt forsømt, glemt og ikke tatt vare på. Løvskogmed svært lav
kvalitet, på grunn av dårlig bonitet.
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I 1990,for 30 år siden,sendtevi inn vårt første forslagtil boliger på dette området.
Det ble da ogsåsatt opp 2 trafoer på området. (Foto Vedlegg1.) Knut Knudsen
tegnet et forslagtil hvordantomteinndelingenkunne se ut den gangen.(Sevedlagt
tegnet kart, med forslagtil tomteinndelingfra 1995.(Vedlegg2.) I dag ser vi for oss
en mye mer effektiv arealbruk.

Ettersomdette liggeri kort avstandtil sentrum med skolerog handelsvirksomhetog
til NMBUog Ås stasjon,og andre dagligegjøremål,vil de fleste bruke sykkeleller gå.
Dette arealbruketer derfor en god miljømessigløsning,som gir et trygt lokalsamfunn
og bomiljø, med lite biltrafikk. Vi tenker at dette er et bærekraftigperspektiv,som
bør vektlegges,ved planleggingenfor fremtiden i Ås kommune.

Dette tenkte bolig-områdetliggeri Brekkeveien,som blir en naturlig forlengelseav
boliger som alleredeer tenkt rundt og langsBrekkeveienflere steder. Også
Moerfeltet. Slikblir det da økt konsentrasjonav utbyggingi byggesoneri
tettstedsområdet.Somigjen er en miljømessiggod løsning.
Det vil være klare grensermellom bebygdeområder,og landbruk.Dette er skogsog
fjellområde.Vi berører ikke dyrket mark eller stier som benyttestil friluftsliv. På
denne måten verner vi om jordbruket og friluftsliv.
Sevedlagtkart over avstandertil lege,Ås stasjonmed kollektivknutepunkt,NMBU,
Åsgårdskole,Vardåsenog sentrum. (Vedlegg3. og vedlegg4.) Utbyggingav Åsgård
skoleer under planlegging,og tenkt utbygget,for å kunneta imot flere eleveri
fremtiden. Barnefamilieri Brekkeveien,soknertil Åsgårdskoleog veien til skolen,er i
våre øyne,trygg og barnevennlig.
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2. 2 Regionaleføringer

2.2.1Fylkesmannens
forventningsbrevfor 2020
Kommunenhar et ansvarfor å ivareta befolkningenssikkerhetog trygghet.Forebyggerisiko og sikre
kvalitet på sårbarhetsanalyse.
Vi er spesieltopptatt av: Når vi ser på kriser som inntreffer, f.eks.slik som den pågående
pandemisom vi har i verdeni dissedager,kan det være en fordel å ikke bo for tett. Det kan
væreen fordel for psykiskog fysiskhelse,å kunneha en hage,eller ha tilknytning til
skog/natursom man kan benytte segav. Dette for å opprettholde god psykiskog fysiskhelse.
Ved å leggeboliger på områdersom bestårav fjellgrunn,sikrer man at det ikke vil skje store
ulykkersom f.eks.skredeller ras.Med tanke på ROS-vurderinger
og analyse,og med tanke
på sårbarhetentil familier,er det viktig å leggeboliger på en trygg og stabil grunn.
Risikobildeter i endringog kommunenmå sikre risiko og sårbarhetsanalyse
når arealplaner
skalvedtas.
Dette er et areal som ikke har noen storulykkevirksomhet.Når det gjelder
barnekonvensjonen,forteller den ossat barn skalhøres,og barnsbeste skalvurderes.
Ved å leggeboliger i kort avstandfra Ås stasjonog til sentrum,skolerog NMBUo.l.
Vilman kunnebidra til å redusereklimagassutslipp,fordi innbyggerei Åsvil sykleog gå dit
dem skal.Klimaendringerer en av de størsteutfordringer i vår tid. Ved arealplanleggingtil
BrekkeveienGnr.51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 redusererman klimagassutslippfra
transport,og vi tar ikke bort noe landbruksarealsom produktiv skog,eller nedbyggingav myr
o.l. Klimaog areal,transportplanlegging,samfunnssikkerhetog massehåndteringog ikke
minst når vi ser på Boligsosialtarbeid, forventesdet i 2020,at dette bør væretema som
kommuneneprioriterer høyti sitt planarbeid.Det skalsærligvære fokus på arealbruki Oslo
og Viken.
Boligsosialtarbeid betyr å framskaffeboligerb. l. a.

Nationaljordvern sier at omdisponeringav dyrkaog dyrkbar jord unngås.Dette for å sikre
matproduksjon.Heleområdet vi ønskeromregulerttil boligareal,er skogog fjell. Vi tenker
det er verdiskapningog en bærekraftigarealutviklingå leggeboliger her i Brekkeveien.Vi ser
på det som en styrke for kommunenå få kunneleggeboliger i ett med naturen, og likevel så
nærmesentrum.Innbyggernesom skalbo her vil puste frisk luft og kunne ha sykkelog gåavstandtil sentrum,med lege,skole,butikker og tog/bussm.m. De har ogsåumiddelbar
nærhet til tur og rekreasjonsområde,som igjen gir god helse,bådefysisk,psykiskog sosial
helse.
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2. 2. 2 Regionaleplaner
Vi er spesieltopptatt av: Ved boliger i BrekkeveienGnr.51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 &
4 vil miljømålenebli oppfylt, det mesteav trafikk fra bolig vil skje med sykkel,gange
og videretil kollektivt. Det er effektivt, miljøvennligog tilgjengeligog er en mulighet
for de fleste. Det vil væreminimalt behovfor biltransport. Pådennemåten legger
man ogsåtil rette for å håndtereer sterk fremtidig veksti befolkningen.Ved boliger
her, forvalter man jordbruksarealslik at det oppfyller de nasjonalemålene,om å
halvereden årligeomdisponeringenav dyrket jord. Ved boliger så tett på natur, er
dette en utvikling med kvalitet og innhold. Man oppnår fysisk,sosialog kulturell
utvikling som man bør se i sammenheng.Det er et fellesmål om å halvere
klimautslippeneinnen 2030,Stortingetsklimaforlik og Oslopakke3 har som mål at
persontransporteni området skaltas med kollektivtransport,gangeog sykkel.Dette
vil væremulig med boliger på dette området, med kun 1,9 km fra Ås stasjon.(se
forøvrig kart vedlagt,med avstandertil Lege,gang-og sykkelsti,barnehage,
Vardåsen,NMBUosv.Vedlegg3. og Vedlegg4.)
Med togfra Ås Stasjonog Follobanensom er under utbygging,vil man kommeseg
raskt inn til Oslofor videre fritidsreiserut i verden.Påden måten slipperman å bruke
bil inn til Oslo.GjennomOsloog parkeringpå Gardermoene.l.

I regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus.Vedtatt i Oslokommuneog
Akershusfylkeskommunedesember2015,står det følgende:

«1.2 Sliknår vi målene.Fleremenneskerbetyr behovfor flere boliger.Folketalletkan øke med
350 000 de neste20 år i Osloog Akershus.(Nå Viken)Enløsninger konsentrertutbyggingsmønster
og satsingpå kollektivtransport.Det er avgjørendeå sikrebådeat store transportinvesteringerfølges
opp med konsentrertbyutvikling»

Vi ser at: Follobanener under utbyggingog boliger i Brekkeveienliggerkun 1,9 km og
7 minutter unna Ås stasjon,ved bruk av sykkel,og 20 minutter om man velgerå gå.
Med tog fra Ås,kommer man segraskt inn til Skistasjonog Follobanen.
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«Kommuneneinnretter sin arealplanleggingetter den regionaleplanen,med tilretteleggingfor
konsentrertutbyggingnoen steder, og minst mulig spredt utbygging.»

Vi ser og leser videre: At det er tenkt stor vekstav boliger alleredei Brekkeveienflere
plasser,og i umiddelbarnærhet av Brekkeveien.Åsgårdskoleer planlagtutbygget.
Påden måten blir dette mer konsentrertog ikke så spredt utbyggingi Ås.Med
boliger i BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 blir det en naturlig
forlengelseav boliger ved å leggeet boligområdeakkurather. Vi ser for ossat det vil
være behovfor eneboliger,rekkehus,2 og 4 mannsboligerog småhusi denne delen
av Ås.

«Denforventedevekstenvil øke behov for å ta nye utbyggingsarealeri bruk. Det øker pressetpå de
verdifulle grønnearealene.»

Vi tilbyr: Et område på 72 daa med fjell og uproduktivskog.Ved boliger her, tar man
ikke viktig dyrkbarjord. Her finnes kun fjell og forfallen skog,med svært
ufremkommeligterreng. Skogenkan ikke brukestil noe, den er tett og
ufremkommeligetter 25 år uten tynning og vedlikehold.Den er så tett at trærne som
vokserder, er sværttynne og svært lange.(Foto Vedlegg1. ) Dette er ikke et
verdifullt grønt areal.Dette er et forsømt arealsom ikke kan brukestil noe nyttig
jordbruk eller skogbruk.

Viderestår det skrevet:«Vi har behovfor ulike bomiljøer for å dekkevarierte preferanserfor boliger,
på natur og oppvekstmiljø.Det er en økendeandel småhusholdninger.Barnefamilierønskerofte
eneboligerog småhus.Lokaleflyttestrømmer gir barnefamiliertilgangpå brukte småhusog
eneboliger,slik at det blir påfyll av barn og ungei hele kommunen»

Vi kan tilby: Et område hvor vi tenker det vil passemed eneboliger,småhus,
rekkehus,og kanskjemiljøvennligemikrohus.Enbalansemellom ulike boliger og
kanskje4 mannsboliger.Ved boliger i Brekkeveien,vilhandelforegåi Ås Sentrum.Vi
er i kort avstandtil universitetetNMBUsom har studenter som ønskerå langtidsleie
bolig/kjøpebolig, ettersom dem studererover mangeår. Det går raskt å sykletil
CampusNMBUfra Brekkeveien,som dermedvil væreet populært boligområde.
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Det står skrevetat: Strategieninnebærerat b. l. a. Ås skalvidereutviklessom regionalby og skalta en
høy andel av veksten.Det står videre at b. l. a. Åser pekt ut som særligeinnsatsområderfor økt byog næringsutvikling.At det må skjeen samordnetsatsningav b. l. a. arealplanleggingog samhandling
med etablerte kunnskapsmiljøer,som bør konkretiseresgjennomavtaler mellom aktuelleoffentlige
aktører (stat, fylke og kommuner)Ås bør leggetil rette for økt vekstmed ny Follobane.Ås har
potensialesom universitetsbymed utvikling innen «Lifescience».Skiog Åshar større potensialfor å
få en tilstrekkeligkritisk masseav befolkningog funksjoner,tiltrekke segkompetanseog næringsliv,
og styrke sin rolle i regionen.Utviklingenav de to stedenebør derfor sesi sammenheng.

Vi tenker derfor: Ved en slik forventet vekst,i nær fremtid, så trengsdet boliger,og
derfor er akkuratdette området aktuelt. Med tilknytning til natur. I sykkelog
gåavstandtil sentrum.Brekkeveienliggerogsåpå sammesidesom Ås stasjon.Det
betyr at man ikke trenger å krysseden trafikkerte veien 152, når man skaltil
sentrum,eller man skalmed tog. Ellernår barn skalpå skolen,Ås innbyggereskaltil
lege,i butikkeneller på kulturarrangementeri sentrum m.m. Dette er da særligviktig
for barn, og deressikkerhet,at de slipperå krysseen svært trafikkert veien,for å
kunne delta på aktiviteter som foregår i Åssentrum.

Vi leserom retningslinjer,her følger et utdrag:

R2- Forventetregionalvekst,utarbeideen plan for vekstfrem mot 2030.
R3- Siernoe om at 90%av bolig- og arbeidsplassveksten
i kommuneni regionale
byer, skjer innenfor prioriterte vekstområder.Funksjonsblanding
av arealbruk
vektlegges.
R4- Sikregodeog stabilebomiljø. Utviklingbør skje innenfor alleredeetablerte
Bygge-områder,og det bør ogsåher leggestil rette for en utvikling som bygger
opp under kollektivtransportog bruk av sykkelog gange.
R6–I prioriterte vekstområderleggesdet til rette for høy arealutnyttelse.I
Sentrumsområder,områderved regionalekollektivknutepunktog områder
tilrettelagt for arbeidsplassintensive
virksomheterforventesdet særlighøy
arealutnyttelse.
R7–Det leggestil rette for en attraktiv by- og tettstedsutviklingmed ivaretagelse
av viktige blågrønnestrukturer, kulturminner og kulturmiljøer.
R8- Med utgangspunkti dagensbyggegrense.Definerespå grunnlag
av ønsketlangsiktigutvikling av stedet. Prinsipperom gangavstandmellom
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viktige funksjoner,er et viktig kriterium for fastsettingav grensen.Nye arealer
som ønskestatt i bruk til bygge-områderhar høy arealutnyttelseog en
utvidelseav byggesonener nødvendigut ifra mål for bolig –og
arbeidsplassvekst
i prioriterte vekstområder.

R9–Viktige arealverdiersom jordbruk, kulturminner og kulturmiljø som ligger
utenfor prioriterte vekstområderskalprioriteresforan utbygging.
R18–Det forventesat det utvikleset trygt og tydelig sykkelveinett.Utviklesi
prioriterte vekstområder,med vekt på fremkommelighet,sikkerhetog
utforming, mot kollektivholdeplasserog knutepunkt som skoleog
sentrumsområder.Lokalestier og snarveierbør sikresi arealplaner.

Vårt svartil dette: Det er kun 525 meter fra vårtforslag om boligområdei
Brekkeveien,til et trygt sykkelveinettog gangveipå Moerfeltet. Moerfeltet er et
gammeltboligområdei umiddelbarnærhet til vårt forslag.I Brekkeveiener det også
planlagt,flere steder,å byggeut til boliger/leilighetero.l. slik at vårt forslagkommer
som en naturlig forlengelseav disse.Vi tenker derfor at dette kan være en attraktiv
by- og tettstedsutviklingnår vi ser på den forventedeveksteni Ås Kommunei nær
fremtid, mot 2030.Viktigearealverdiersom jordbruk og kulturminner ligger utenfor
dette området,og vil ikke skadenatur og jordbruk,ved en utbyggingav boliger,på
noen måte. Det er sykkelog gangavstandtil viktige funksjonersom Åsstasjon,skoler
og handeli sentrum -og ikke minst Ås kommunalefastlegekontorpå Moer sykehjem.
Vi er i umiddelbarnærhet til turstier og rekreasjonog kulturminner og kulturmiljø i
Vardåsen.Rett utenfor sin egenbolig. Vi ser for ossat dette er et attraktivt område
til boliger,for fremtidige Åsinnbyggere.Ogat dette er en tettstedsutviklingsom
ivaretar folks fysiskeog psykiskeog sosialehelse.Et godt sted å vokseopp for barn
og unge.Med småhus,rekkehus,4 mannsboliger,generasjonsboliger
o.l. vil dette
være et godt og stabilt bomiljø i generasjoner.Bærekraftigutvikling og godeverdier.
Vi vetat dette er et godt vekstområde.

InterCity på det sentrale Østlandsområdet.Follobanener under utbygging,og skalstå ferdig i 2021.
Ås Kommuneer i vekst,og med dobbeltsporinn til Oslo,vil man komme segraskt på jobb, når man
har bolig i Brekkeveien.Når det gjelder befolkningsvekstenviser Statistisksentralbyrås
framskrivningerat hovedtrekketav vekstener større jo nærmereOsloog Akershusman kommer,og
større i områdenevest og sør for Osloog Akershus,enn i nord og Øst.
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BlåGrønnestrukturer: For å ivareta Ås kommunemed tanke på klimaendringeri fremtiden, ser vi at i
dette området er det ikke fare for skredeller flom. Det er sentrumsnært,slik at innbyggereflest vil
bruke sykkeleller gå til jobb, skole,kulturarrangementerm.m. Boligerher liggertett inntil viktig og
populært grøntarealsom sikrer frisk luft og større trivsel. BlåGrønnfaktor vil sikreen langsiktigog
bred fokus på innsatsenfor et grønnereÅs.Det er en forebyggendeinvesteringi et klimasikkertÅs
med høy livskvalitet,sunnhetog trivsel for innbyggerne.BlåGrønnfaktor (BGF)er et verktøysom
sikrer forutsigbarhetfor utbyggermht. krav til uterom.

Vi tenker ossat: Boligeri brekkeveienGnr.51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 ivaretar
den blågrønnefaktor.

Regionaleplaner for fysiskaktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030:Med boliger i
BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 vil man følge aktivitetsløftet vedtatt
av fylkestinget19.12.2016.Visjonener «Aktiv i Akershushele livet» Det er utarbeidet
noen peilemerkersom støtter opp om visjonen.
De er: I Akershuser det enkelt å være fysiskaktiv, enkelt å gå og sykle,enkelt å trene
og konkurrere,enkelt og opplevenatur, stillhet og ro, enkelt å møte andre og være
inkludert og enkelt å forene ulike aktiviteter. «Akershusinnbyggeren
er fysiskaktiv,
hver dagog hele livet»

I tillegg til regionaleplaner,leggerkommuneplanenføringerfor prioriteringer i kommunen.Det står
skrevetat, Ås Kommuneskal:Leggetil rette for at folk kan leve et godt og helsefremmendeliv.
Prioritere gåendeog syklende.Sikregod tilgangtil grøntområderog anleggfor idrett, rekreasjonog
fysiskaktivitet, herundermerkingav turstier. Bidratil økt bruk av skogenog kulturlandskap,ved
tilretteleggingfor ferdsel og opphold i samarbeidmed landbruket.

A. Innovativeog kreative –møte med fremtiden
FremtidsbildeA1. Hverdagsaktiviteter en naturlig og integrert del av kommunal
areal-og samfunnsplanlegging.
StrategierA.1.2.Nye lokaleog regionaleplaner
ivaretar hensynettil og mulighetenefor økt fysiskaktivitet.

B. For å værefysiskaktiv og inkluderende–hele livet. Alle instanserhar et ansvarfor
å leggetil rette for at flest mulig skalkunne ha mulighet for å ta dette valget.Fysisk
aktivitet er en del av kommunensfolkehelseansvar.
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FremtidsbildeB.1.Flereer i dagligfysiskaktivitet StrategierB.1.4.Gode
samarbeidsmodellermellom frivillige, private og offentlige aktører skalbidra til bedre
utnyttelse av arealerog anleggfor fysiskaktivitet.
FremtidsbildeB.2.Nye generasjonerbarn og ungeer i fysiskaktivitet hele livet.
StrategierB.2.2.Anleggog områder i og ved skolerutformes med tanke på kreativ og
variert fysiskaktivitet og god tilgangtil natur.

C.Aktiv forflytninger – på sykkelog til fots. I tråd med NasjonaleTransportplanskal
en stor andel av det økte transportbehovettas med sykkelog gange,dette vil bidra til
økt hverdagsaktivitet.
FremtidsbilderC.2.Sykkelog gangeer den mest attraktive og effektive måten å
komme segenkelt til kollektivknutepunkt,skole,jobb og fritidsaktiviteter. Dette
sørgerfor at en stor andel av det økte transportbehoveter tatt med sykkelog gange.
StrategierC.1-2.1Støtte og løfte frem sykkel,sykkelparkeringog myke trafikanter
som et viktig interesseområdei planbehandlingog dialogmellom stat,
fylkeskommune,kommuneneog andre aktører.C.1-2.5Leggetil rette for gange-og
syklingfra dør til dør hele året.

D. Regionaleanleggog rekreasjonsområder–i og på tvers av kommuner.I prioriterte
skogsområdersatsesdet på helhetligregionalområdeutviklingmed vekt på natur- og
kulturbaserteopplevelsesverdier.FremtidsbilderD.2.Akershushar regionale
områderfor friluftsliv og aktivitetsarenaersom bidrar til goderekreasjons-og
opplevelsesmuligheter.
StrategierD.1-2.2.Bidratil god samordningog tilrettelegging
av brukerinteressermellom idrett, friluftsliv, kulturminne og miljøvern.

E. Nærhettil aktivitetsarenaer–i byer og tettsteder. Lokaleanleggog områderfor
idrett og egenorganisertfysiskaktivitet i byer og tettsteder ansessom et viktig tiltak
for å oppnå en økningav fysiskaktive i Akershus.Dette innebærerat folk skalha kort
veg til tilrettelagte friluftsområder,merkedestier osv.FremtidsbildeE.1.
Anleggsbehovene
for organisertog egenorganisertfysiskaktivitet dekkesav lokale
idretts, friluftsliv- og nærmiljøanlegg.StrategierE.1.1.Utvikle aktivitetsarenaersom
fungerersom sosialemøteplasserpå tvers av generasjoner.E.1.2.Tilstrekkelig
dekningog variasjonsikresgjennomgod planlegging,lokal medvirkningog
behovsvurdertanleggsutvikling.
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FremtidsbildeE.2.I Akershushar alle muligheterfor friluftsliv i sitt nærmiljø.
StrategierE.2.1.Prioriterte og verdifulle friluftslivsområderog ferdselsårersikresog
tilrettelegges.E.2.2.Utvikle lett tilgjengeligefriluftsporter tilrettelagt for
naturopplevelser,friluftlek, lek, trening og sosialtsamvær.E.2.3.Ferdselved aktiv
forflytning er enkel i og ut av alle byer og tettsteder. E.2.4.Innen 500 meter fra bolig
finnes sammenhengende,
skiltedeog merkedeferdselsårer,som snarveier,stier og
løyper,koblet sammenmed gangog sykkelveier.E.2.5.Alle kommunerskalha godt
vedlikeholdteområderfor friluftsliv, som er tilgjengeligfor personermed nedsatt
funksjonsevnei tråd med gjeldendestandardfor uteområder.

Vi tenker at: Ved boliger i BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 så vil jobben for å sikre
innbyggeredette, væreenkel. Vi ser ogsåfor ossat stien opp til Vardåsenblir oppgradert,med f.eks.
skilting og at den forhåpentligviskan gjøresmulig ogsåfor menneskermed nedsatt funksjonsevne.
Boligerher sørgerfor et nærmiljøtilrettelagt for fysiskutfoldelse,og som er sikret mot forurensning,
støy,trafikkfare og annenhelsefare.Det fantastiskemed friluftsliv er at natur i segselv,med sine
kvaliteter og uten særligtilretteleggingeller anlegg,kan væredet bestegrunnlagfor gode
friluftslivsmuligheterog opplevelser.Allemannsrettmed bruk av stier liggerrett utenfor sin egen
bolig. Dette er av stor verdi for mennesketspsykiskeog fysiskeog sosialehelse.

Regionaleplaner for Bomiljø, inkludering og mangfold: Befolkningsvekstutgjør ikke bare
utfordringer, men ogsåstore muligheterfor regionen.Den regionaleplanentar sikte på å fremme
smart og bærekraftigvekst.

Regionaleplaner for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus:Akershushar sterk befolkningsvekst
og rask utbyggingstakt.Det er større presspå kulturminner og kulturmiljøer nå enn noen gang.
Kulturminnerer en ressursfor verdiskapningog bærekraftigutvikling. Boligerså nær Vårdåsenmed
sin kulturhistorie er verdifullt. Boligerher er med på å synliggjøredette. Det å gjøre Vardåsenmer
tilgjengelig,betyr å ta vare på kulturminner for nestegenerasjon,som igjen er en god bærekraftig
utvikling for fremtiden. Tilgjengelighethandlerom fysiskadgang,og Vardåsenvil dermed bli godt
brukt. Kulturminnerog kulturmiljøer gir grunnlagfor godebomiljøer,levendelokalsamfunnog
verdiskapning.Ved boligområdei BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr.49 Bnr. 3 & 4 gjør vi
kulturminnenetilgjengeligfor flere, uten å ødeleggedet viktige kulturmiljøet eller kulturminnenei
Vardåsen.
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Regionaleplaner for klima og energi i Akershus:Hverinnbyggerkan være med på å redusere
utslipp, om man lar bilen stå og istedenbruke sykkeleller gå dit man skal.Ved å leggeet boligfelt i
BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4, vil dissebenytte sykkelofte, eller de vil gå til skole,
jobb eller togo.l. Pådennemåten vil disseÅs beboereværemed på å reduserklimagassutslipp.

3 Kommuneplanens
samfunnsdel
I denne planenskaldet vektleggesviktige utfordringer for samfunnsutviklingen,og inneholdeen
arealstrategisom gir føringerfor kommuneplanensarealdel.
Kommunenvil leggetil rette for nye innbyggere.Dette skaltilpassestjenestetilbudet,så ny
bebyggelsemå lokaliseresi tilknytning til etablerte tettsteder med god kollektivdekningslik at
transportbehovetbegrenses.Det må leggestil rette for en effektiv arealbruk.Kommunenvil
tilrettelegge for utbyggingi tilknytning til kollektivtransport.Ved å leggeutbyggingtil Ås tettsted, vil
man bidra til å utnytte eksisterendesosialog tekniskinfrastruktur. UniversitetetNMBUer i tillegg til
kommunen,en av kommunensstørstearbeidsgiver.Kommunenønskerderfor å leggetil rette for
boligutbyggingi nærhetenav universitetet,slik at studenterog ansattekan gå og sykletil
universitetet.I en tid med hurtige endringerog stortutbyggingspres,er det viktig å ivareta
karakterskapendekulturlandskap,kulturmiljø og kulturminner. Høybefolkningsveksti regionen
medføreret økt presspå landbruksareal,i hovedsakskaldyrkbarjord i størst mulig grad bevares.

Vårt svartil dette: Vårt forslagtil omdisponeringav arealbruk,til boligformål,i BrekkeveienGnr.51
Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4, berører ikke dyrket jord, så på dennemåten styrker vi jordvern for
kommunen.Om det blir valgt å omreguleredette området i Brekkeveientil boligformål,ligger det
kun 500 meter fra Moerfeltet, med sykkelstierog gangfelt.Moerfeltethar vært boligområdesiden
1970-tallet.Det er dermedet vell etablert tettsted med nærhet til kollektivtransportog
sykkelveinett,barnehagerog fastlegepå Moer sykehjem.Dermeder det alleredeen eksisterende
sosialog tekniskinfrastruktur, kun få meter unna vårt forslag.Ogikke minst er dette er populært
områdefor studenter ved NMBU,som kan sykleeller gå til universitetet.(seavstanderi Vedlegg3.
og Vedlegg4.)

Gjennomen årrekkehar hundrevisav studenter leiet bolig i dette området i Brekkeveien.De setter
pris på landlig bomiljø og sykkelavstand,(gå på langrenn-skiom vinteren) til NMBU.Dette området
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passerogsågodt til boligutbyggingfor studenterog lærere ved universitetet i Ås Kommune.Da det
har vært og er et studentmiljøi området.

1.1 Innen 2027skalÅsværeet visningsvindufor bærekraftigareal-og tettstedsutvikling,kommunen
skriverat 90%av vekstenskali hovedsakskje i Ås tettsted og langsbussaksene,der dette ikke er i
konflikt med jordvern, biologiskmangfoldog nær friluftsområder. Det skalprioritere gangeog sykkel
og kollektive løsningerforan privatbil i planleggingav nye områder.

Vi tenker at: Vårt forslagtil boliger i Brekkeveienpasserdennebeskrivelsen.

1.3 Innen 2027skalÅsha en utforming som fremmer folkehelseog livskvalitet.Kommunenvil bidra
til å øke sykkelandelentil 17%,sikre god tilgangtil grøntområderog anleggfor idrett, rekreasjonog
fysiskaktivitet. Arbeidefor å sikre bomiljø ren luft, godelysforhold,lave støynivåer,trygge utearealer
og møteplasser.Prioriteretrafikksikkerhetfor gåendeog syklende.

Vi tenker at: Vårt forslagtil boliger i Brekkeveienpasserdennebeskrivelsen.Boligeri Brekkeveien
sikrer nærhet til grøntområder,rekreasjon,fysiskaktivitet, ren luft, godelysforhold,lave støynivå,
trygge utearealerog møteplasser.Det er ogsåkun 500 meter til sykkelstiog et alleredeetablert
boligfelt på Moer.

1.4 Innen 2027har Ås levendelokalsentrader det er lett å leve miljøvennlig.Kommunenvil styrke Ås
tettsted som kommunesenterog tilrettelegge for en kompakttettstedsutvikling.Arbeideaktivt for å
etablere en lokal kollektivrute som kan betjene boligområdenerundt Ås sentrum og knytte dissetil
Ås stasjon,CampusÅs og Korsegården.

Vi tenker at: Vårt forslagtil boliger i Brekkeveienpasserinn i denne beskrivelsen.Ved å leggeboliger
i Brekkeveien,sikrer Ås Kommuneen kompakt tettstedsutviklingog handelvil i stor grad foregåi Ås
sentrum. Innbyggerei Ås vil bruke sykkeleller gå til skole/jobb/Campus.Det blir et miljøvennligliv i
sentrum.

1.6 Innen 2027skalÅsha en bærekraftigforvaltning av grønnstruktur,kulturlandskap,og naturmiljø.
Kommunenvil sørgefor arealeffektivbebyggelsesom sikrer sammenhengendegrønnstruktur,
jordvern, kulturlandskapog naturverdier.
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Vi tenker at: Vårt forslagtil boliger i Brekkeveienpasserinn i dennebeskrivelsen.Da Åsinnbyggere
som skalbo her, vil få sammenhengende
grønnstruktur,kulturlandskapog verdienav natur rett
utenfor sin egenbolig. Samtidigsikrer Ås kommunejordvern.

1.7 Innen 2027vil Ås ha et levedyktigog fremtidsrettet landbruk.Kommunenvil unngånedbygging
av høyproduktivmatjord i alle deler av kommunen.

Vi tenker at: Vårt forslagtil boliger i Brekkeveienpasserinn i dennebeskrivelsen,fordi det berører
ikke produktiv matjord. Områdetvi foreslårtil boliger,står på fjell og er en uproduktiv og forfallen
skog.Dette området har dårlig bonitet.

Vi besvarer3.1.Sentraletemaer:
Bærekraftigutvikling. Vårt forslagtil boliger i Brekkeveien,liggernær sentrum og Ås stasjon,og blir
fremlagt i en tid med forventet veksti årenesom kommer og vi tenker ossat fremtidig Ås innbyggere
trenger et godt sted å bo, nær natur og rekreasjon.Men likevel nær kollektivknutepunkter.Med FNs
bærekraftsmålsom grunnlagfor samfunns-ogarealplanleggingi Ås,er boliger i BrekkeveienGnr.51
Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 etgodt sted på alle måter.

Befolkningsvekst.Statistisksentralbyråanslårat Åsvil væreden kommuneni landet med størst
prosentvisveksti folketallet fram til 2040.Ås har i dag 20652 innbyggere.SSBanslårnå at
innbyggertalleti Ås vil voksemed omlag61%fram til år 2040,som betyr at kommunenda vil ha
omlag34 029 innbyggere.Alleredei 2030forventesdet at det er 27 088 innbyggerei Ås.

Folkehelse.Vårt forslagtil boliger i Brekkeveien,når det gjelder folkehelse,vil bidra Ås Kommunetil
å utvikle et lokalsamfunnsom fremmer helse,gir godesosialeog miljømessigeforhold. Skogener
allemannseieog det er gratis å bruke den. Når man bor i «ett med naturen»er den lett tilgjengelig,
og fremmer da ikke bare fysiskhelse,men ogsåpsykisk,og sosialhelse.

Boliger og bomiljø. Vi vet ikke hvilke type boliger som blir valgt å byggesher i fremtiden, men vi ser
for ossulike typer boliger,kanskjeeneboliger,småhussom mikrohus,og vi kan se for oss2 og 4
mannsboligerog flergenerasjonsboliger.
Vi vet at det er mangeensligeog småfamilier, så kanskjevil
det byggesmindre leiligheterher,som gir bolig til flere? Somer et effektivt arealbruk.
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Barn og unge er vår fremtid og det står skrevetat det er i de tidligste åreneav livet at grunnlagetfor
fremtidig helseog et godt voksenlivskapes.Å vokseopp i utkanten av et tettsted, i umiddelbar
nærhet til natur og kultur, kan skapeet godt grunnlagfor barna.Demvil puste frisk luft, og kunne
oppleveverdifull egenlekog utforskertrang,i en skogbare få meter unna sitt hjemsted.

Tekniskinfrastruktur som veg, vann og avløp. Dette tenkte boligområdetpå 72 daa som vi foreslår
regulert til boliger i neste rullering,ligger bare 500 meter fra Moerfeltet. Det er ogsåplanlagtflere
boliger opp langsBrekkeveien.Ogpå Moer. Det betyr at det er kort vei til å koble segopp mot dette,
og at det vil bli en naturlig forlengelseav alleredebebygdeboliger,og planlagteboliger i nær fremtid.
Mellom 1990 - 1994 ble det satt opp 2 trafoer på dette området, og dermed gjort klart for fremtidige
boliger akkurat her. Forslagettil ÅsKommuneom at BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4
skullebli et boligområde,ble første ganginnsendti 1990.(Vedleggfoto av de 2 trafoer. Vedlegg1.)

Næringslivog arbeidsplasser.Befolkningsvekstbetyr økt behovfor boliger og arbeidsplasser.
Follobanenog utviklingenav Campusgir muligheterfor næringsutvikling.Når kommunenskalavklare
hvilkenrolle de skalha i det arbeidet, kan det væreen mulighet å se på om boliger i dette område,vil
være en god løsningnår det gjelder avstandtil sentrum,Campus,Åsstasjon,skolerog friluftsliv.
Vi tenker ossat dette er en del av sentraliseringen(selvom det liggerutenfor 500 m beltet fra Ås
stasjon),og at det vil væreen del av det å redusereklimautslipp,da de fleste som bosetter seg
akkurat her, vil benytte sykkel,el-sykkeleller gå til skole/universitet,jobb, kulturaktiviteter eller tog
m.m.

Klimaendringerer en av de størsteutfordringenevi står ovenfor, og arbeidet for å bidra til å
redusereklimagassutslippetmå prioriteres.De størsteklimautslippenei Ås kommer fra
transportsektoren.Nye boliger må lokaliserespå en måte som byggeroppunderprinsippet om
knute-punkt-utviklingog stimuleretil bruk av miljøvennligetransportmidler,ved å sikrekortest mulig
reisevei.Lokaliseringskalskje etter ABCprinsippetsom vil si at arealerskalvurderesplassertetter
plass-og transportbehovog prinsippetom rett funksjonpå rett sted. Arbeid med klimatilpasningmå
vektleggesi større grad.
Vi tenker at vi passerinnunder dennetankegangen,at boliger i Brekkeveiener med på å gjøre
klimagassutslippetså lavt som mulig. Bare500 meter fra sykkelveinettog bare 1,9 km fra tog
stasjonen.

Når det gjelder Samfunnssikkerhetog beredskap,har kommunenet genereltansvarfor å ivareta
befolkningenssikkerhetog trygghet. Risikobildeter i endring.Vi oppleverakkuratnå, våren2020
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hvordanen Pandemipåvirkerosspå alle måter. Skole,arbeid,kollektivtransport,handelm.m. Det er
under en slik pandemiman bør holde avstandog vi tenker ossat fortetning ikke er helt heldig.

Kanskjeer det greit at ikke alle skalbo tett i sentrum,innenfor 500 - 1000meter fra sentrum i
fremtiden. Kanskjevil det væregreit å åpneopp for ideen om at man kan bo innenfor 1500 - 2500
meter fra Ås stasjonog sentrum,slik at man har litt avstand,egenhageeller tilgangtil friluft og
rekreasjoni nærliggendeskog.Slikat fysiskog psykiskhelseblir forebyggetog man får gode
levevilkår.Påden måten kan man forebyggehelse,og gi god oppvekstog godt miljø, selv under en
pandemi.

Kultur, fritid, idrett og frivillighet. Dette er viktige faktorer for et godt, trygt og trivelig lokalmiljø
samt økt livskvalitet.Det gir grunnlagfor å etablere sosialemøteplasserog nettverk. Kultur og fritid
har en evne til å fremme god helseog forebyggeen rekkementale og fysiskehelsetilstander,samt
behandleakutte og kronisketilstander som oppståri hele livsløpet.
Med boliger i BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr.49 Bnr. 3 & 4 vil menneskerbo i ett med naturen og
kunne bruke den hver dag uten å måtte kjøre bil først. De vil oppleveet godt bomiljø og ha direkte
kontakt med naturen og friluft. De vil ha tilgangtil kulturhistorie ved Vardåsen,og kjennepå
rekreasjonog frisk luft, på stien opp til Vardåsen.Dette igjen er god helseog godeoppvekstvillkår.
Fysisk,psykiskog sosialhelseblir ivaretatt. Om man vil til sentrum og opplevekultur der, med
utstillinger, kino, markedo.l. kan man gå, eller bruke sykkel/el-sykkel,som igjen er god helseog vern
av klima og miljø.

Arealutvikling, utbyggingsmønsterog samferdsel.Vi leser at valgenesom tas nå, vil ha følger langt
frem i tid. Med boliger i BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 tar Åskommunevare på
matjord og sikrer jordvern. Dette området er fjell og uproduktiv skog.Ved boliger i dette området,
sikrer Åskommuneat beboerefår umiddelbartilgangtil skogog rekreasjon.Kultur og historie i
Vardåsen.Beboereher vil kunnebruke sykkel/el-sykkeleller gå til sentrum,skole,jobb og
togstasjonenog fritidssysleretter skole/jobb.Her får man naturmangfold,friluftsliv og kulturmiljø.
Uten å skadeproduktivt jordbruk. Det vil verneom klimaet og gi minimalt med klimagassutslipp.Det
er kun 500 meter fra et godt etablert boligfelt. Moerfeltet med sykkelveinett.
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4 Kommuneplanens
arealdel
4.1.Langsiktigarealstrategifor Ås. Det anslåsat det kan bygges6000 nye boenheteri Ås,frem mot
2035.Det tenkesat 3000 av disseboliger skalbyggesi Ås sentralområde.Selvom vårt forslagligger
utenfor 500 meter beltet, fra Ås stasjon,anservi vårt områdesom aktuelt likevelpga. at Ås
innbyggernei BrekkeveinGnr.51 Bnr. 1 og Gnr.49 Bnr. 3 & 4 er i nærhetenav viktige knutepunkter,
som sykkelveinett,barnehager,legeog i sykkelog gå avstandtil sentrum med handelog Ås stasjon,
universitet NMBU,skoleog jobb m.m. samt umiddelbarnærhet til skogmed rekreasjon,
treningsmuligheterog friluftsliv.

4.1.1. Areal til boligformål. Om det er slik at vi ikke liggerinnunder Ås sentralområde,håper vi at vi
kan væremed i vurderingenunder punkt 3. Boligerutenfor vekstområdene,og begrensetramme for
spredt boligbyggingi områdernær kollektivtransport.

Vi ønskeromreguleringav området BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 fra LNFtil
boligformål.

5 utredningsbehov
5.1 Temaeri Konsekvensutredningen(KU)Vi har besvartdissetemaer i dette arealinnspillettil
kommuneplanensarealdel.Slikvi ser det, får boliger i dette området, ingenkonsekvensved endret
arealformål.Det blir heller ikke mer støy og luftforurensing.Områdetliggeri sykkelog gåavstandtil
skoler,barnehager,lege,Ås stasjonog sentrum m.m. Det er god helsei å bo nær skogog friluftsliv,
for menneskeri alle aldre, og dyr. Godeoppvekstmuligheterog god livskvalitet.

ROSanalysen:Det er ikke fare for flom og overvann,grunnforholdeter stort sett fjell, ingenrasfare.
Områdeter ikke utsatt for ulykker.Det er ikke høyspentledningerog ikke forurenset vann. EnROS
analysevil bli gjennomførti sin helhet, litt senerei fasen,ved omreguleringav området i Brekkeveien
Gnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4.
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LNFområdeH 560_4skravertområde
Områdetble første gang23.05.1990søkt til kommunenom omreguleringfra LNFtil boligformål.
Såble det søkt 15.11.1994,og igjen den 10.01.1997av Arkitekthusetog den gangeier SverreOlaf
Thingulstad.(seVedlegg2. Tegningtil boligformålfra 1995og hvordandet var tenkt da, med vei og
tomteinndeling)
Det ble i tidsrommet fra 1990til 1994en gang,satt opp 2 stk. trafoer på området, av E-verketi Ås
Kommune.Fordi det var tenkt boliger på området i BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4.
(Vedlegg1. Foto av disse2 trafoer)
Såble det søkt om omreguleringfra LNFtil boligformål15.01.2018(Vedlegg6. og Vedlegg5.) og vi
søkerpå ny nå 25.05.2020.Ogvi tenker ossat tiden kanskjeer moden nå, for utbyggingakkurat her.

Vannog Kloakk
Offentlig vann og kloakkliggerinntil det søkteområdet.

Valgresultat2019,og hva sierpartieneom utbyggingi Åssentrum
Vi leser på nrk.no/valg/2019/resultat/nb/sted/3021at Arbeiderpartiet,Senterpartiet,
Fremskrittspartietog SosialistiskVenstrepartisier segenig i følgende:
«en stor del av fremtidig utbyggingi Ås,burde skje i andre områderenn sentrum»
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Hvamed studenteneved UniversitetNMBU?
I mangeår leide SverreO. Thingulstadog Berit I. Thingulstadut leiligheterog småhustil studenter
ved (den gang)NLH,som i dag er NMBU.Studentenebodde på SøndreBrekkegjennommangeår.
Det er fin sykkelveigjennomtrafikksikkertområdened til Campusfra BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og
Gnr. 49 Bnr. 3 & 4. Når Veterinærhøyskolener på plassfor fullt, vil det komme1000-vis av studenter
som trenger et sted å bo. Det byggesstudentboliger,men ikke nok. Noenvil måtte finne bolig i andre
kommuner,og dermed kjøre kollektivt eller bruke bil til universitetet.Dette tar tid og om bil blir
brukt hver dag,året igjennom,av mangestudenter,er dette skadeligfor miljøet med høyt
klimagassutslipp.
Det er gunstigog miljøvennligom studenter kan bo i kommunenog med sykkelog gå avstandtil
Campus.Vi tenker at det trengset supplementtil studentboliger,og vi vet at i BrekkeveienGnr. 51
Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4, vil det væreet godt bomiljø for studenter.Studenterhar gjennomen
årrekketrivdes i Brekkeveiennær skogog rekreasjon,med mulighet for frisk luft og ro til å studere.
Dette området passergodt til boligutbyggingfor studenter og lærere ved universitetet i Ås
kommune.Kanskjekan det i tillegg til evt. 2 og 4 mannsboliger,settesopp f.eks.8 mannsboligermed
tanke på studenter?Enkasteballtil Ås kommune......

Informasjonom de kart somKnutH. Knudtsenhar tegnet
Vedlagtdette arealinnspilletom omreguleringog omdisponeringav arealbruki BrekkeveienGnr. 51
Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4, ligger 2 kart tegnet av Knut H. Knudtsen,som et utbyggingsforslag.
Det
ene er fra 1995(Vedlegg2.) og det sistefra 2017 (Vedlegg5.)
Dissekart må sespå som utdatert etter dagensarealbruk.Leggeskun ved for å visehvordanet evt.
boligområdekan se ut, med veier. Ogen mulig inndelingav hvor hus kan plasseresi forhold til vei.
Ved et eventuelt boligformål,tenker vi ossen mer arealeffektivbruk av området i dag.Derfor må
disse2 kartene sespå kun som utbyggingsområde,med hvordanmulig plasseringav vei og boliger vil
se ut, og med avstandertil nærliggendeboliger i Brekkeveien,og for å indikere hvor et stort lekemiljø
kan opprettespå området.Seogsåhvor de 2 trafoene er markert på eiendommeni dag.
Karteneligger da kun vedlagtfor å se muligheteri det markerte området.
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Avslutningog oppsummeringav vårt arealinnspill
Vårt områdeligger1,9 km i luftlinje fra Ås stasjonog sentrumsnærefunksjoner,som barnehager,
skoler,bibliotek, kulturskole,kulturhus,transport, idrett og andre sentralesentrumsfunksjoner.
Det er bebyggelselangsBrekkeveienhele veien opp til arealområdet,som vi foreslårutbyggettil
boliger. Moerfeltet liggerca 500 meter før vårt arealinnspillmed Gangog sykkelveinett.

BrekkeveienGnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4 har uproduktiv skogog fjell, som ikke er holdt i hevd
og er i dag nærmestutilgjengelig.Fungererikke som rekreasjonsog turområde.Arealformåletvil ikke
gå utover dyrkbarjord. Arealformåletvil heller ikke generestøyeller miljøforurensninger.Området
vil kunne bli mer attraktivt som turområde og vil gi tilgjengelighetfor flere brukere.

Vårt forslagtil boligområdeliggermed nærhet til Vardåsen.Ogvil i våresøynekun gi positive
ringvirkninger,og grønnnatur tilgjengeligfor flere.

NMBUer 2,4 km unna og BrekkeveienGnr.51 Bnr. 1 og Gnr. 49 Bnr. 3 & 4, er svært egnet for boliger,
til studenter og lærere ved universitetet.

Sjekkliste– arealinnspilltil kommuneplanenfor Åskommune
Sjekklistener gjennomgåttog alle punkter er besvart.Sjekklistenliggervedlagt.
(Vedlegg7.)

27

Hvemer vi somlevererdette forslaget?

SverreOlaf Thingulstadog Berit Irene Thingulstad
og barna Per EspenThingulstadog Mona CamillaJansen.

Områdetble solgt til Arvid Greakerog GunnIrene SkaarudGreaker,tinglyst i 1998,
fraSverre Olaf Thingulstadog Berit Irene Thingulstad.

Dette skjøtet med særskiltavtale,ble tinglyst 19 juni 1998og lyder som følger:

«SverreThingulstadsom selgerog hansektefelle Berit Thingulstadog barnaPer EspenThingulstadog
Mona CamillaThingulstad(NåJansen)er gitt rett til å kreve salgog ytterligere vederlagved eventuell
omreguleringav skogparsellinnen år 2025»

I kjøpekontraktensom er et tinglyst dokument står det videre under særskiltebestemmelser.
9.1.
«Delerav skogenpå parsellensom skaloverdraser foreslått omregulert til boligformål.Dennedelen
utgjør ca. 90 dekar.Dersomdet innen år 2025 blir besluttet omreguleringhelt eller delvisi forhold til
forslageter kjøperneeller deressuksessorer,forpliktet til å leggeområdet for salg,dersomselgerne
eller deressuksessorerønskerdet»

Derfor er det vi somleverer dette forslagetinn som arealinnspill.

Vedlegg:
1.) Foto av 2 stk. Trafoer,og foto av skogen.
2.) Reguleringsplanforslag
fra 1995,tegnet av Knut H. KnudtsenAS.
3.)Kart med avstanderfra a til u (alle avstanderpå sammekart) (png-fil)
4.) Kart med avstanderfra a til u (kml - fil)
5.) Kart over tomteutbyggingsforslagfra 2017,tegnet av Knut H. KnudtsenAS.
6.) kopi av brev, hvor det ble søkt om arealbruksendring15.01.2018
7.) Sjekkliste
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Kontaktpersonog talerørfor familienThingulstad
Mona CamillaJansen
Tlf: 988 39 452
Ellere-post:monajansen12369@gmail.com

Med vennlighilsen:

SverreOlaf Thingulstad

Berit Irene Thingulstad

Per EspenThingulstad

Mona CamillaJansen
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LNF område H 560_4 skravert område
Området var allerede i november 1995 tegnet til boligformål. Se vedlagt tegning over forslag
til vei og tomteinndeling.
Det ble også i dette tidsrommet (1990-1995) montert 2 stk. trafoer på området, av E-verket i
Ås Kommune. Fordi det var tenkt boliger på området i Brekkeveien Gnr. 51 Bnr. 1 og Gnr. 49
Bnr. 3 & 4.
Se vedlagt foto av de 2 trafoer:

Bilder fra skogområdet
Bildene beskriver godt at området er gjengrodd og utilgjengeligfor tur, trening og
rekreasjon.
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Vedlegg 1: Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplanen
Dennesjekklistenskalbrukessom grunnlagfor dokumentasjonav arealinnspilltil kommuneplanen.
Det visestil hvilke kunnskapsgrunnlag
som anbefalesbrukt. Bruk denne lenken:
www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.
Frist for å komme med arealinnspill: 25.mai 2020

SJEKKLISTE
– AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill
Kunnskapsgrunnlag
a. Område/skolekrets
Åsgårdskole
b. Adresse
Brekkeveien
.v
c. Gårds-og bruksnummer
Gnr.51,Bnr.1og Gnr.49,Bnr. 3 & 4
m
d.
Forslagstiller
Mona CamillaJansener kontaktpersontlf:
e
ss
988 39 452 monajansen12369@gmail.com
e
r
d
e.
Dagens
bruk
Fjell og uproduktiv skog,svært tett og
A
dermed ingenbonitet. Ingenbruk i dag.
f. Områdetsstørrelsei dekar (daa)
72 daa
g. Formåli gjeldendekommuneplan
H 560_4LNFområde
t
e
k
LNFområde
lå sn h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan
ø
m
Vi ser for osseneboliger,2 og 4
r ,e i. Ønsketformål
fo d
mannsboligersamt rekkehus,med gode
-Hvis bolig: Antatt type og antall
n n
la e
tun for møteplasser.Serfor ossMikrohus.
P ld -Hvis næring:Antatt type og omfang
je
Evt.boliger for studenter ved NMBU.Ca
g -Annet formål
300 – 350 boenheter.
Vi ønskeren stor lekeplass.
2. Kart – arealinnspill
Kunnskapsgrunnlag
a. Vedlagtkart
Vedleggerett felleskart med alle avstander
tr
a
på fra a til u.
K
3. Dokumentasjonav arealinnspill
l r a. I tråd med kommunenslangsiktige
a e
n g arealstrategii planprogrammet.
u
m rin
m fø
o e
K
g
o
g
in
r
e
lis
a
k
o
L

b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
c.
Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
tr
o d. Nærhettil gang-og sykkelveger
p
s e. Nærhettil kollektivtilbud
n
a
rT f. Veinett
-Avstand og adkomsttil europaveg,fylkesveg
og kommunalveg.
r ie
r g. Landbruk
b -, ft og skog
d kog dyrkbar
g jord
d
tu --,Dyrka
liv
r r
n
o ltu
a
u
la ru frilus
N -Produktiv/uproduktiv
k e
vskog

Kunnskapsgrunnlag
Planprogrammetdatert11.mars2020,er
besvart.Sevårtarealinnspill på 29 sider.

Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a

Arealeter uproduktiv skog,ingenbonitet.
Typeurskog.Berørerikke dyrkbarjord.
Mye fjell.

h. Naturmangfold
- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker
i. Små-ogstorvilts trekkruter

Ingenkjente

j. Kulturminnerog kulturlandskap
k. Friluftsinteresser
l. Støy

Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Ingenstøy

iljø m. Vannmiljø
M
- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregåendeskole
- avstandtil
r
tu
o. Behovfor skoleskyss
k
u
p. Idrettsanlegg
tr
s
fra - avstandtil
In q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem
r. Flomog overvann
g
o
o
ik
is
R

t s. Grunnforholdog rasfare
e
h
r - kvikkleire
a
rb t. Trafikksikkerhet
å
s - Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Sevedlagtkart ref. i punkt 2a

Ingen
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
nei
Ås Videregående
Sevedlagtkart ref. i punkt 2a
Ingenfare
Ingenfare
Ingenulykker
Ingen

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 2UG3YD

Registrert dato:24.05.2020 11:01:01

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Jan-Tore
Etternavn

Dannemark
Adresse

Gosenveien 5
Postnummer

Poststed

1449

DRØBAK

Telefon

90041368
E-post

jan-tore@dannemark.no

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

Ja

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

Dato på kommunens høringsbrev

11.03.2020
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
Planbeskrivelse Gosenveien 5.pdf

Planbeskrivelse

AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE

Oversiktsbilde over området

Forslagsstiller: Jan-Tore Dannemark
Datert: 23.5.2020

2

Innhold
Fakta om arealinnspill ........................................................................................................................................4
Adresse mv..........................................................................................................................................................4
Planformål - gjeldende, ønsket ...........................................................................................................................4
Ønsket formål..................................................................................................................................................5
Kart – arealinnspill ..............................................................................................................................................6
Dokumentasjon av arealinnspill .........................................................................................................................7
Kommunale føringer ...........................................................................................................................................7
Lokaliseringog Transport ....................................................................................................................................8
Avstand til senterfunksjon, kjøpesenter: ........................................................................................................8
Nærhet til gang- og sykkelveger .....................................................................................................................9
Nærhet til kollektivtilbud ............................................................................................................................. 11
Veinett .......................................................................................................................................................... 12
Natur ................................................................................................................................................................ 14
Landbruk og skog - Dyrka og dyrkbar jord- Produktiv/uproduktiv skog ...................................................... 14
Naturmangfold - Nasjonalt viktige arter - Utvalgte naturtyper - Naturtyper etter DNs håndbøker ........... 14
Små- og storvilts trekkruter ......................................................................................................................... 15
Kulturminner og kulturlandskap .................................................................................................................. 15
Friluftsinteresser .......................................................................................................................................... 16
Miljø................................................................................................................................................................. 17
Støy .............................................................................................................................................................. 17
Vannmiljø - nærhet til .................................................................................................................................. 17
Infrastruktur ..................................................................................................................................................... 19
Barnehage, grunnskole, videregående skole - avstand til ........................................................................... 19
Barnehage .................................................................................................................................................... 19
Grunnskole ................................................................................................................................................... 20
Videregående skole ...................................................................................................................................... 21
Behov for skoleskyss .................................................................................................................................... 21
Idrettsanlegg - avstand til ............................................................................................................................ 22
Helsetjenester- lege, helsesøster, sykehjem................................................................................................ 22
Bredbånd ...................................................................................................................................................... 22
Oppvarming / fjernvarme ............................................................................................................................ 22
Risiko-og sårbarhet ......................................................................................................................................... 23
Flom og overvann ......................................................................................................................................... 23
Grunnforhold og rasfare – kvikkleire........................................................................................................... 23
Trafikksikkerhet - Registrerte ulykkespunkt ................................................................................................ 24
Høyspentledninger ....................................................................................................................................... 24
3

Fakta om arealinnspill
Adresse mv.
Område/skolekrets
o Området ligger i Gosenveien og hører til Brønnerud skolekrets
Adresse
o Gosenveien i Ås kommune
Forslagsstiller
o Jan-Tore Dannemark
o Gosenveien 5, 1449 Drøbak
o Epost: jan-tore@dannemark.no
o Telefon 90041368
Dagens bruk
o Fjell og skog med lav bonitet
Områdets størrelse
o 5.6 dekar ut i et fra et samlet ikke dyrket området på 8.4 dekar

Planformål - gjeldende, ønsket
Formål i gjeldende kommuneplan samt Hensynssone i gjeldende kommuneplan, se vedlagt utklipp fra
Kommunekart/Kartlag Kommuneplan
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Ønsket formål
Det er ønsket og omregulere et område til boligformål som er dekket av skog med lav bonitet og ligger på
fjell som ikke er egnet for dyrket mark. Området ligger i umiddelbar nærhet til en allerede etablert
småhusbebyggelse. Som vist på kartet under er det planlagt å omregulere et område på 5.6 dekar til
boligformål.
Inntegning på kartet under er et foreløpig forslag til tomteinndeling av enkelttomter, men som kan endre
seg når man kommer til den faktiske planlegging av hvor tomtene skal plasseres. Selve området på 5.6
dekar er det samlede området som er foreslått omregulert til boligformål.

Forslag til tomteinndeling som ofatter hele området utgjør total 5.6 dekar som i vist i kartet over, se
tabell under for tegnforklaring
T-1
Tomt hvor det idag står en gammel låvebygning –tomteareal på 826kvm
T-2
Forslag til tomteareal på 1666 kvm
T-3
Forslag til tomteareal på 825 kvm
T-4
Forslag til tomteareal på 894kvm
T-5
Forslag til tomteareal på 934 kvm
Gule streker Dette markerer hvor det planlegges å legge vei frem til hver tomt
Røde streker Dette markerer hvor det er planlagt å føre kloakk med tilhørende fellesannlegg
Blå streker
Dette markerer hvor det er etablert strøm i jordkabel med nedlagte trekkerør
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Kart – arealinnspill
Oversiktsbilde som viser ønsket område for omregulering, gjelder innenfor de røde strekene.
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Dokumentasjon av arealinnspill
Kommunale føringer
Området inngår i den langsiktige arealstrategien for Ås kommune som anslår at det kan bygges
ca. 6000 nye boenheter i Ås fram mot 2035. Dette forslaget faller inn under de resterende 1100
boenhetene i boligprogrammet som utgjør 18% av den framtidige boligbyggingen i tråd med
planprogrammet datert 11.mars 2020.
Med utgangpunkt i forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås
kommune sender vi med dette inn et forslag til omregulering av et område som består av
et fjellområde dekket med uproduktiv skog uegnet for dyrket mark.
Forslaget vil bygge videre på et etablert småhusområde som pr idag består av 6 eneboliger i
Gosenveien med allerede etablert infrastruktur, se kart under. Området som ønsket omregulert
ligger i umiddelbar nærhet til eksisterende boliger og ligger som en naturlig fortettelse for utvidelse
til flere boliger. En utvidelse av området vil gi et større grunnlag for de som allerede bor her til f.eks å
etablere en ny gang og sykkelvei som senere beskrevet.
Forslaget vil styrke antall elever ved Brønnrud skole som vil bedre det økonomisk grunnlaget for
videre drift av Brønnerud skole.
Det er god tilgang til offentlig transport i gangavstand på ca 3 minutter til skoler, offentlige
institusjoner og andre knutepunker som butikker og kjøpesentre. Det er også kun ca 1 km til
nærmeste hovedfartsåre som er E6.
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Lokalisering og Transport
Avstand til senterfunksjon, kjøpesenter:
Planområdet har en etablert veiforbindelse hvor trafikken ledes ut på riksvei 152.
1 km til E6 retning nord(mot Oslo)
4,5 km til E6 retning sydover.
6.8 km til Ås stasjon
6.4 km til Drøbak AMFIsenter. Videre er det 8.8 km til Vinterbro kjøpesenter.
6.8 km til Ås stasjon og kommunesenter som er vist på kartet under.
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Nærhet til gang- og sykkelveger
Det er 850 meter til nærmeste gang og sykkelvei retning syd eller nord, se kart under

Det er 450 meter til nærmeste gang og sykkelvei retning vest(Drøbak), se kart under. Det er også
under bygging en helt ny gang og sykkelvei fra Fjøser i retning Drøbak.

9

For å unngå sykkel og gang ferdsel på riksvei 152 er det under tegnet inn et forslag til gang og
sykkelvei. Det er ca 250 meter til nærmeste etablerte gang/sti som går videre til Ås sentrum hvor
det vil være relativt enkelt å etablere en gang/sykkelvei som vil knytte området med gang og
sykkelveier helt til Ås sentrum. Av disse 250 meterne er det ca 105 meter på vår
eiendom(Gosenveien 5) og det resterende 145 meterne ligger på annen eiendom, se kart under.
Forslaget til gang og sykkelvei ligger midt mellom to grunneiere og ut i fra beliggenheten kan
man velge på hvilken eiendom man ønsker å legge traseen. Gang og sykkelvei som beskrevet her
vil ikke berøre dyrket mark. Ved flere husstander i området vil det være et større grunnlag og
interesse blant beboerne i Gosenveien for etablering av ny gang og sykkelvei som beskrevet her.
Dette vil også være til stor fordel og trygghet for de 6 husstandene som allerede er etablert i
Gosenveien.
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Nærhet til kollektivtilbud
Det er et svært godt kollektivtilbud fra Gosenveien med buss fra holdeplass Gosenveien mot Drøbak og Oslo
med avgang hvert 30 minutt frem til midnatt.
Gangavstand 3 minutter fra eiendommene til bussholdeplassen.
Buss tar 42 minutter til Oslo Bussterminal
24 minutter til Drøbak Torg
33 munutter til Ås stasjon
12 munutter til Vinterbro kjøpesenter.
5 km til Korsegården som er et knutepunkt for videre transport til Gardermoen. Bussforbindelse til
Korsegården tar 22 minutter.
Buss fra Korsegården til Gardermoen tar ca 1 time
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Veinett
Avstand og adkomst til europaveg, fylkesveg og kommunal veg.
Området ligger 500m unna fylkesvei 152
Vei fra tomt til fylkesvei 152 er en privat etablert vei.
1,2 km unna E6 og det er på og avkjøring fra nord(dvs retning Oslo)
E6 retning sydover 5 km til Korsegården.
Se detaljer i kart under fra Google maps.

Avstand til europavei, retning nordover er 1,7 km fra planområdet, se kart under.
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Avstand til europavei, retning sydover er 5 km, se kart under.
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Natur
Landbruk og skog - Dyrka og dyrkbar jord- Produktiv/uproduktiv skog
Området er et skogsområdet på totalt areal på 8,4 dekar med lav bonitet som består av uproduktiv skog.
Under kan dere se uttdrag fra NIBIOskogkart som har definert området med lav bonitet og grunnlendte
grunnforhold. Se også denne linken: https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/3021/21/3/0

Naturmangfold - Nasjonalt viktige arter - Utvalgte naturtyper - Naturtyper etter DNs håndbøker
Det er ikke spesielle merknader under naturmangfold i kartgrunnlaget Kommunekart/Kartlag Natur, se utklipp
under.
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Små- og storvilts trekkruter
Det er ikke spesielle merknader under små og storvilts trekkruter i kartgrunnlaget Kommunekart/Kartlag
Vilt, se utklipp under.

Kulturminner og kulturlandskap
Det er ikke spesielle merknader under friluftsinteresser i kartgrunnlaget Kommunekart/ Friluftsinteresser,
se utklipp under.
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Friluftsinteresser
Det er ikke spesielle merknader under friluftsliv i kartgrunnlaget Kommunekart/Kartlag Friluftslivutover at
området i større skala er markert som jordbrukslandskap, se utklipp under.
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Miljø
Støy
Det er ikke spesielle merknader under Støy i kartgrunnlaget Kommunekart/Kartlag Trafikk,se utklipp under.

Vannmiljø - nærhet til
Området ligger ca 1000 meter i luftlinje fra Årungen samt at er ca 250 meter til nærmeste elv som fører til
Årungen. Allkloakk vil bli håndert etter reglene fra Ås kommune som vil kreve egne kloakkrenseanlegg for
boliger som er vil bli planlagt oppført på disse eiendommene. Se i kart under hvor et slikt felles renseanlegg
er foreslått planlagt etablert samt ett som allerede er etablert.

Det er ikke kommunalt drikkevann i området slik at det er planlagt å borre etter eget vann til de planlagte
boligene. Det er forvørig vist seg svært god vanntilgang i de borrehull som tilhører de allerede etablerte
boligene i Gosenveien.
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Se vedlagt kartutsnitt fra Kommunekart/Kartlag Grunnkart/Vann.
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Infrastruktur
Barnehage, grunnskole, videregående skole - avstand til
Barnehage
Det er ca 20 barnehager innenfor en avstand på 10 km hvorav den lengst unna er Knerten barnehage som
ligger på Danskerud. Nærmeste er på Brønnerud skole som ligger 4,7 km unna. Se forøvrig kart under hvor
alle barnehager er tegnet inn i forhold til Gosenveien.

19

Grunnskole
Gosenveien i Ås kommune sogner til Brønnerud skolekrets som er en grunnskole fra 1 til 7 trinn. Fra 7 til 10
trinn sogner man til Ås ungdomsskole. Brønnerud ligger 4,7 km Gosenveien og Ås ungdomsskole ligger 7,7
km unna. Se kart under.
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Videregående skole
Gosenveien ligger ganske midt i mellom 2 videregående skoler, Ås og Frogn med henholdsvis 6,8 km og 5,5
km i avstand, se kart under.

Behov for skoleskyss
Det er god bussforbindelse til alle skoler fra Gosenveien. Skolebuss med rutenummer 1434 går fra
holdeplass Gosenveien til Brønnerud og videre til Ås videregående og Ås ungdomsskole. Videre går det
ordinær bussforbindelse hvert 30 minutt til Drøbak og Ås som har holdeplasser på alle skoler.
Ordinær bussforbindelse (505 og 510) til Brønnerud skole tar 22 minutter, til Ås ungdomsskole og Ås
videregående tar 30 minutter med buss.
Bussholdeplass Gosenveien er rett ved riksvei 152 og det er ikke noen farlig reisevei slik at barna kommer
seg selv til og fra skolene.
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Idrettsanlegg - avstand til
Innendørs idrettsanlegget i Ås kommune ligger ved Ås videregående skole som vist i kartet under som er
6,8 km i avstand. Det er en flere utendørs fotballbaner i Ås kommune som alle ligger innenfor en
rekkevidde av 8 km. Videre er det svømmehaller i Nordby og i Drøbak(Bølgen) henholdsvis 7,6 km og 7,7
km.

Helsetjenester- lege, helsesøster, sykehjem
Alle helsestjenester er plassert sentralt i Ås og ligger alle i en avstand av 7 km fra Gosenveien. Se kart under
avtand til Ås helsesstasjon.

Bredbånd
BigbluNorge ASleverer idag bredbånd til området med gode hastigheter opp til 50mbps nedstrøms
hastighet.

Oppvarming / fjernvarme
Området ligger på fjellgrunn med svært gode muligheter for utnyttelse av jordvarmeanlegg. Det er pr idag
etablerte private jordvarmeanlegg i Gosenveien som gir svært god utnyttelsesgrad.
22

Risiko- og sårbarhet
Flom og overvann
Se kart under fra Kommunekart/Kartlag Flom

Grunnforhold og rasfare – kvikkleire
Se kart under fra Kommunekart/Kartlag Flom
Usikker hva dette kartet viser, men de blå prikkene viser hvor det er registrerte grunnvannsbrønner. Ut i fra
områdets beskaffenhet og terreng så er det ingen rasfare eller kvikkleire her. Området ligger på fjellgrunn
ca 120 meter over havet og er høyeste punktet på eiendommene i Gosenveien.
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Trafikksikkerhet - Registrerte ulykkespunkt
Se kart under fra Kommunekart/Kartlag Trafikk

Høyspentledninger
Det ble i 2018 satt opp et helt nytt strømforsyningsanlegg til hele Gosenveien som er dimensjonert til å
kunne gi strøm i jordkabel til de nye boligene som er planlagt. Se kart under hvor blå strek markerer dagens
trase til Gosenveien 5 hvor det ligger ekstra trekkerør.

24

Sekart under fra Kommunekart/KartlagGrunnkartmed høyspenter markert som går 450 meter vest for
eiendommenog tilhører Frognkommune.

Med vennlighilsen

________________________
Jan-ToreDannemark
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 7RIA2H

Registrert dato:24.05.2020 21:27:13

Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

975804569
Foretak/lag/forening

Follo Ren IKS
Adresse

Kveldroveien 4
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon

90804010
E-post kontakt

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

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

Follo Ren IKS har en uttalelse til punkt 4.1.5 Andre formål Gjenbruksanlegg i dokumentet "Planprogram for rullering
av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Formannskapets høringsforslag 11.mars 2020".
Follo Ren IKS har behov for tomt til ny stor gjenvinningsstasjon. Follo Ren IKS har fire eierkommuner hvorav Ås
kommune er den ene. Ås kommune ligger i midten av eierkommunene med Nordre Follo på den ene siden og Frogn
og Nesodden kommuner på den andre. Ås kommune ligger også transportsmessig godt til med både E6 og E18 som
går igjennom kommunen.
Follo Ren IKS ønsker en stor gjenvinningsstasjon som i fremtiden også skal ta imot avfall fra flere hentetjenester og

bestillingstjenester som skal tilbys innbyggerne i våre eierkommuner. I tillegg vil dagens to gjenvinningsstasjoner,
Oppegård og Teigen, opprettholdes.
Follo Ren IKS har vurdert ulike plasseringer der Korsegård-området er foretrukket fordi her er det både av- og
påkjøring til E6.
Tomten bør være plassert slik at transport av avfall både fra kunder og uttransport til behandlingsanlegg ikke skaper
farlige trafikksituasjoner og køproblematikk for annen trafikk i området. Et viktig aspekt er nærhet til hovedveier slik at
en unngår tungtransport gjennom tettsteder/boligområder om mulig.
Follo Ren har gjennomført ulike utredninger som viser at det er behov for et areal på 20-25 mål slik at man sikrer
køstruktur innenfor tomten, og har plass til gjenvinningsstasjonen, fremtidig omlastehall og lager samt
administrasjons/undervisningsbygg. Det er viktig at beskaffenheten av tomten er god, spesielt grunnforholdene, slik
at en unngår å bygge på usikre masser.
Vi håper Ås kommune kan ta med dette i sitt arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: KWDS3D

Registrert dato:24.05.2020 23:08:42

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Svend Trygve
Etternavn

Kvarme
Adresse

Kroerveien 66
Postnummer

Poststed

1435

ÅS

Telefon

41296119
E-post

sv-trkv@online.no

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

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
Arealinnspill.pdf

Planprogramfor rullering av kommuneplan–Arealinnspill

Forslagstiller: SvendT Kvarme
Kroerveien66, 1435 Ås
Tlf: 41296119
Mail: sv-trkv@online.no
Grunneier:Harriet Aakre Gnr 73 Bnr 1
Grunneier:TonjeKvarme Gnr 74 Bnr 1

Rustadportenliggerved et eksisterendeboligområdetrett øst for Ås sentrum og tilhører Rustad
skolekrets.Områdeter uregulert og vist som NLFområdet på gjeldendekommuneplanfor Ås.
Områdetdet søkesomdisponerter ca 100 daa.
Formåletmed området er boligbygging.Blandingav eneboligerog smårekkehus,og ønskeom ett
mindre området byggetmed miljøvennligelaftede hus.Mellom 100 og 150 boenheter.
Områdetliggerrett øst for et etablert boligområdet,Kjetilsrud,og rett nord for Bjørnebekk.
Områdetliggeråpnet med godesolforholdog er svært godt egnet til boligbygging.Områdeter
spesieltgodt egnet til boliger og uteområdetmed universellutforming. Dette vil kunnekomplettere
det eksisterendeboligtilbudet i området,slik at det blir et utvalg av boliger som kan tilpasses
menneskeri ulike livsfaser.
Infrastrukturenliggerfrem til og til dels gjennomområdet i form av vann,avløpog el-forsnyning.Det
er mulig å få til en trafikksikkerhovedadkomstfra de tilstøtende veiene.Områdetliggernær
barneskoleog butikk, og boligeneblir liggendemellom 1,1 og 1,7 km fra Ås sentrum og stasjon.
Utbyggingenkan ogsåbidra til opparbeidelseav en effektiv gang-og sykkelveihele strekket fra Kroer
til Ås.
Utbyggingenvil på langsikt være i tråd med prinsippetom fortetting langsknutepunktene.Serman
Ås tettsted under ett er dette et sentralt området med gangog sykkelavstandtil buss,sentrum og
jernbanestasjon.
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Kartlaggrunnkart - Arealinnspill

Gnr 73 Bnr 1 og Gnr 74 Bnr 1. Områdetsom ønskesomdisponerter ca 100 daa.Hoveddelenønskeså
benyttessom boligformål.Områdetliggerved Kroerveienrett øst for et etablert boligområdet,
Kjetilsrudog rett nord for Bjørnebekk.Ved Bjørnebekkligger det ogsåen kommunalfotballbane.

3

Dokumentasjon

3 b og c

Avstandtil Ås Sentrummed Ås stasjonog butikker er ca 1,7 km. Nærmestematbutikk liggerca 1 km
fra området.

3 -d

Avstandtil gang/sykkelstier 50m. Den liggerrett vest for området og følger GamleKroerveined til
Sentralkryssethvor det er egengang-/sykkelveg.Egengang-/sykkelvegsyd for området der Gamle
Kroerveistopper.

3 –e

Busshver 30 min fra Kroerskoletil Ås stopper inntil foreslått areal.Busshvert 10 minutt til Ås,
Drøbakog Skistopper600m fra området.
Det er gangveitil jernbanehvor det går tog hver 30 min til Mossog Ski/Oslo,stasjonenliggerca 1,7
km fra området i et sykkelvennligterreng.

3-f

Områdetgrenserinntil Fylkesvei–Kroerveienog Stenerudveien.
Avstandtil E18som liggernord for arealeter 3,5 km, og avstandtil E6som liggervest for arealeter
4,4 km

3 –g

Områdeter i dag en blandingsskogmed hovedvektpå Gran,middelsbonitet.

3 –h

Grunneierer ikke kjent med rødlistearter,kun fremmedearterpå foreslått areal.

3 –i

Trekkrutafor elg og rådyr er ikke riktig, kart som benytteser ikke det sisteog oppdaterte.Trekkrute
fra nord mot syd er riktig, men dette er ikke med i foreslått areal.Trekkrutesyd brukesikke lenger,
den er flyttet ca 400m lengersyd –syd for Bjørnebekk.Uansetter dette ogsåutenfor foreslått areal.

3 –j

Det er gjort funn avautomatisk fredede kulturminner i området. Innenfor foreslått arealer det ingen
kjente kulturminner, men det er en gravhaugøst for arealet ved Stenerudveien.

3 –k

Friluftsinteresser
Det går skiløyperundt området,og en av dissekrysserøst for området. Ut over dette blir ikke arealet
benyttet til friluftsliv i dag.
Vestfor området er det flere gå-/sykkelruter.

3 –l

Lite arealmed lavt støynivå–nærmest Kroerveienog Stenerudveien.

3–m

Ikke vann,noen småbekkerdet renner i ved mye nedbør.Tørreom våren/sommeren.

3 –n
Barnehage,grunnskole,videregåendeskole

Grensenfor området ligger400m fra Rustadskole(blå sirkel).Innenfor en omkretspå 1000mfinnes
det 3 barnehagerog en barneskole.Skolegrensegår til Rustadskole.
Barnehageer (rød sirkel),Rustadporten200m og Dysterlia900 m og Knerten(Danskerud)1000m.
Ungdomsskole(svart sirkel),1,5 km
Videregåendeskole(gul sirkel),1,7 km

3 –o
Skoleskyss,
arealeter innenfor grensepå 2 og 4 km og har ikke behovfor skoleskyss.

3–p

Idrettsanlegg
Bjørnebekk(blå sirkel)– 200m
Ås stadion(rød sirkel)– 1,4 km
Åshallen(grønnsirkel)– 1,7 km

3 –r

Områdeter ikke flomutsatt, overvannkan håndteresinternt på området.

3 –s

Kvikkleire–ingen
Radon–usikkert

3–t
Trafikksikkerhet
- Det er ikke registrerte ulykkespunkti området

3–u

Det går en høyspentledninggjennomområdet, dennekan leggesi bakkenlangsny adkomstveived
en utbyggingav området.
Vannledningmed tilstrekkeligkapasitetligger 15m fra grensentil området. Kommunalavløpsledning
ligger gjennomområdet, dennehar god nok kapasitetog trenger kun oppgraderingmed større
pumper.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: WAY3H6

Registrert dato:20.05.2020 17:21:45

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Jon Simon
Etternavn

Grue
Adresse

Burumveien 50
Postnummer

Poststed

1430

ÅS

Telefon

91578588
E-post

jsgrue@gmail.com

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 20/00202 Forhåndsvarsel om endrede skolekretsgrenser

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

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
Innspill til Kommuneplanprogram_ 2000908 Brekke Sørås.pdf

Ås Kommune
Plan,Miljø og Næring
Postboks195
1431 Ås
Arealinnspill til Kommuneplan i Ås Kommune

Område: Brekke-Søråsveien
Områdeter i dagregulerttil NLF områdeog er bestårav delvis hogstflateog ung skog.Forslagstiller
ønskermeddetteå stille forslag om innrullering av områdetiÅs kommunesfremtidigekommuneplan.

1. Fakta om Arealinnspill:
a) Områdettilhører ÅsgårdSkolekrets
b) Det er ingenadressepå områdeti dag,ligger vestfor Brekkeveienog syd for
Søråsveien/Hestehagen(se
ellersvedlagtekart).
c) Områdettilhører i dagGNR/BNR 44/1
d) Forslagsstillerer:JonSimonGrue(Eier av 44/1)
e) Dagensbruksområdeer skogdrift samtto turstier som krysserområdetvidereinn i
Burumskogen.Områdeterikke åansesom mye brukt,annetenn som passeringvidereinn til
andredelerav skogen.Det antasdermedatdet har marginalnegativinnvirkning på natur og
friluftsliv.
f) Størrelsepå foreslåttområdeerca : 24daa

1. Planformål:
g) Områdeter i dagregulerttil LNF område.Områdetutpregersegsom ett godt alternativtil
bebyggelseda det har mulighet for inn/utkjøring til bådeSøråsveienog Brekkeveien.Videre
er det sentrumsnært
og hargodtilgang via gangog sykkelveier.
h) Områdeter i dag omfattetavkommuneplanenshensynsone.Men det påpekesat detteområdet
er sværtlite brukt somturområde.De vestligeredelerav Burumskogener de som benyttes
hyppigsttil detteformålet.
i) Ønsketformål for arealinnspilleter boligformål i hovedsakblandingav småhusbebyggelse
og
enebolig.

2. Kart-Arealinnspill:

3. Kommunale føringer:
a.) Områdettilhører en mindredel av ett størreområdetsom idagens kommuneplaner merket
H560. BevaringNaturmiljø. Det påpekesderimotat detteer ett områdesom hardelvis lav
bonitet og som dermedegnerseggodt som boligområdemed tankepå omliggende
infrastrukturog nærhettil Ås sentrum.

3. Lokalisering og Transport:
b. c. d. e.f) Det foreslåtteområdetligger kun 1.2 km fra Ås stasjonog Ås sentrummed
sentrumsfunksjonersomkollektivtrafikk, butikker, lege,apoteketc. Det er opparbeidetgangog
sykkelveierfrem til beggealternativeinn/utkjøringer(Brekkeveienog Søråsveien)til området.
AvstandtileuropavegE6: 3,6 km, E18: 5,3 km, avstandtil Fylkesvei152: 1,7 km. Avstandtil
kommunalvei er 0 m. Sefor øvrigvedlagtekart:

3.b. c) Avstandtil senterfunksjoner
og Ås sentrum.

3.d) Nærhettil Gang-ogsykkelveier.
(Rødmarkeringer mangelfullmerket
Gang-Sykkelveii Follokart)

3.e) Nærhettil Kollektivtilbud
Kollektivtilbud3.e)

3.f) adkomstEuropaveiE6og E18

3.f)adkomst Fylkesvei

3. Natur:
g.) Områdeter i dagskog ogdelvis hugstflatesom er klassifisertsom blandingavlav til god bonitet.
Follokart ga ingenvisning av de ulike bonitetstypenemen dettekan seesi følgendelink(merk av
Kartlag AR-5) : https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/3021/44/1/0
h) Det er ingen nasjonaltviktige arterpåvisti området.Derimoter områdetmerketi kart at rødhyll kan
finnesi områdetfra Vardåseni syd. Dette er ikke blitt påvisti det nevnteområdethverkenunderhogst
eller tynning.
Det er ingenutvalgtenaturtyperregistrertpå området.
Det er ingennaturtyperregistrertetterDNs håndbøker.
i)Det er ingenSmå-og storvilts trekkruterregistrerti området.
j.) Det er ingenkulturminnerog kulturlandskapsregistreringeri avmerketområde.
k.)Området er merketsomviktig friluftsområde.Men det gjøresoppmerksompå at detteer ett meget
begrensetområdeav det totalearealsom er merketsom friluftsområde.Det erogså en del av skogen
som i sværtliten gradbenyttesannetenntil gjennomgangtilrestenav Burumskogen.

3. Miljø:
l.) Det er ingenregistrertstøysonefra trafikk/tog i området
m.) Områdetligger ikke i miljø med bekkereller vann

3. Infrastruktur:
n.) Det er flere barnehageri områdetog SøråsteigenBarnehageligger meden avstandpå 1,3 km.
Områdetligger i Åsgårdskolekretsmed en avstandpå 1,2 km. Ås Ungdomsskolemeden avstandpå
2,5 km. Ås Videregåendeskole har en avstandpå 1,8 km.
o.) Ingenav overnevnteavstanderutløserbehovfor skoleskyss.Ref:
https://www.as.kommune.no/skoleskyss-i-aas.5757840-355358.html
p.) Idrettsanleggi nærhetenav forslått områdeer:
Åshallen

1,8 km

IdrettsbaneÅsUngdomskole

2,5km

RustadFlerbrukshall

2,5 km

q.) Sevedlagtlink til: https://www.as.kommune.no/helse.348901.no.html

3. Risiko og Sårbarhet:
r.) Det er ingen registrertflom aktsomhetssone
i det aktuelleområdet.
s.) Det er ingenregistrertrisiko for rasfarekvikkleire idet aktuelleområdet.
t.) Det er ingenregistrertulykkespunktpå Søråsveien.I kryssetBrekkeveien–Tunveien(500 m) er
registrertsom ulykkespunkt.
u.) Det er ingenregistrertehøyspentledninger
i området.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Kjell Nilsen<kjello1nilsen@hotmail.com>
24. mai 202020:45
Ås kommune
SolveigViste
Rulleringav kommuneplan-Planlagt boligbyggingøker de allerede
farlige trafikkforholdenei Søråsveien-forslag til tiltak

Når arealerutbyggesøkertrafikken.
«Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet».
Med 4 metersbreddeer Søråsveienikke tilpassetstor personbil-og anleggstrafikk.Uten
strakstiltakog omleggingav kjøremønstervil det skje en alvorlig ulykke her.
Årsak:
Stor økningi personbiltrafikk,alt vesentliggjennomgangstrafikkfra Moerområdettil/fra
E6/NMBU. Spesieltmangemorgen/ettermiddag,
sammenfallermed skolebarntil/fra skole.
Gangvei/skoleveifra Landåskollen/Hestehagen
til SkogfaretkrysserSøråsveien.
Ytterligereforverring vil skje pga planlagteca 150 enheterpå "Maxbo"-tomtaog 33 enheteri
Brekkeveien61.
Utbyggingpå "Maxbo"-tomtaog Brekkevein61 vil utentiltak medføreanleggstrafikki
Søråsveieni byggeperioden.
Å kjøre gjennomsentrumer fra Moer en omvei, med kø i kryssetBrekkeveien/riksvei152.
Strakstiltak:
1. Nåværendefartsdempereformet som pannekakeri den sørligedelenav Søråsveienkan
passeresi høy fart. Dissefjernesog erstattesmedfartshumperlaget etter Vegvesenetstandard.
(Pkt 3.1.4 -https://www.vegvesen.no/_attachment/61426)
2. Plasseringvurderespå nytt, og med avstandmellom dempereetterVegvesenetsstandard,
dvs 50-75meter.
3. Fartsdemperanleggesbådefør og etterder gangveienkommerut i Søråsveienfra
Skogfaret.Sværtuoversiktlig kryssing.
4. Det skråmarkeresgangfelti forbindelsemed kryssendegangvei.
5. Kommunensettersom krav til utbyggereav "Maxbo"-tomtaog Brekkeveien61at
anleggstrafikkskal gå via Brekkeveien.
Søråsveiener regulerttil lastebilermedmakslengde12,4 meter,mensHerumveienikke har
en slik begrensning.Herumveienhar gang-og sykkelvei.
6. Det skiltesi kryssetBrekkeveien/Søråsveien
med forbud for kjøretøyover 12,4 meter.
7. Det skiltesi Meierikrysset-forhåndsvarselskilt-"forbudt for biler over 12,4 m om xxx
meter».
8. Det skiltesi kryssetHerumveien/Søråsveien
medforbudsskilt(selv om vogntogikke kan
snuher, kan de heller ikke påberopesegå ikke vite).
9. Søråsveienleggesinn i systemetfor lastebil-gpsmedbegrensningpå 12,4 meter.
Så fort som mulig/på sikt:

1. Herumveienbør nedgraderes
til maks12,4 meter,med dispensasjonfor kjøretøytil/fra
"Uteanlegg"i Herumveien.
2. Enveiskjøring/kunkjøring til eiendommenevurderesfor Søråsveien.
3. Aksellastrestriksjoner?
4. Rundkjøringi kryssetBrekkeveien/riksvei152.
Forøvriggjentarjeg, i lett redigertversjon(bl a nye bilder) det jeg skrev i 2017.
Her finnes det utdypingangåendeveibreddeog standard.
Den 15.10.2017

20: 02, skrev Kjell Nilsen:

I «Utvikling av Ås sentrum - Kort oppsummering av utredningene og
anbefalingene» handler de to første punktene på side 2 i «Vei- og gateplan» om
Søråsveien.
Pkt 1 Herumveien/Søråsveien
skal fungere som adkomstvei fra fv 152 mot Moer
Pkt 2 Søråsveien skal være en av hovedtraséene for syklende
Sett sammen er dette i beste fall selvmotsigende.
Ser man på et kart synes Herumveien-Søråsveien
å være en fin innfartsvei mot
Moerområdet. Det er imidlertid ikke tilfelle i virkeligheten.
Herumveien har gang- og sykkelvei parallelt med bilvei, Søråsveien har det ikke,
og kan ikke få det, selv med ekspropriering av grunn.

Årsak:
Over Søråsjordet vil jordvern hindre utbygging av gang- og sykkelvei. I bebodd
område ligger husene for tett på veien til en utvidelse, selv med ekspropriering.
Et eksempel på misforhold:
Innfartsveien fra Søråsveien til det nye boligfeltet Hestehagen måtte
dimensjoneres etter "standard for liten lastebil", dvs 5 meters bredde +
veiskuldre, mens asfaltert veibredde i den bebodde delen av Søråsveien er 4
meter. Egentlig er den bare 3,5 meter bred.

I forbindelse med sanering av vann- og kloakksystemet i 2006 ble veibanen
bygget opp med kultlag og med dype grøfter på begge sider. Etter asfaltering var
veien ca en halv meter høyere enn før, og én meter smalere enn tidligere, 3,5
meter, noe jeg ikke ble trodd på av kommunens daværende ingeniør. Etter
selvsyn ble så de de dype grøftene delvis fylt opp slik at man kunne legge på
finere masse og reasfaltere med 25 cm ekstra på begge sider = veibredden ble 4
meter.
De dårligere 25 cm i ytterkant kan man i dag se ved synk og oppsprekking.
Allikevel skrev kommunen i forbindelse med Hestehagenutbyggingen
at
Søråsveien hadde godt dekke og brede, gode veiskuldre.
Hestehagenfeltet (ca 35 boligenheter) vil i stor grad befolkes av familier med
skolebarn. Skolebarna vil gå mot Landåskollen og gangveien som kommer ut i
Søråsveien nedenfor nr 18, deretter gå et stykke oppover Søråsveien før de kan
gå inn på gangveien til Skogfaret. Et alternativ for noen vil kanskje være å krysse

Søråsveien ved Sagalund barnehage, men begge gir kryssing av en vei som nå
foreslås som gjennomfartsvei.
Søråsveien er allerede i dag en utrygg vei for gående og syklende:
Generelt hele Søråsveien i bebygd del fordi den ikke har noen sideveier som
bilistene trenger ta hensyn til og derfor holder høy fart over det kommunen kalte
«busshumper» (lave og brede).
Gangvei fra Landåskollen/Skogfaret
krysser Søråsveien.
Søråsveien der den bøyer nesten 90 grader til venstre i retning mot jordet, svært
smal, dårlig sikt og med Måltrostveien inn fra høyre bak en fjellknaus. På
knausen er det registrert helleristninger i form av solgroper, så den kan neppe
sprenges bort.
Der Søråsveien møter Herumveien i en 90-graders sving, smal og med svært
dårlig sikt.
Herumveien er godkjent for vogntog opp til 25 meter, Søråsveien 12,4 meter.
Når vogntog først har kjørt inn i Herumveien fra fv 152 har de ikke mulighet for å
snu. Vårt forslag har vært at Herumveien nedgraderes, noe som er avvist som
mulig av en av kommunens ingeniører.
Søråsveien er allerede i dag en gjennomfartsvei til/fra Moerfeltet. Med den
betydelige utbyggingen som har funnet sted på Moer de senere årene har
trafikken økt svært mye, og den vil øke ytterligere når Hestehagenfeltet er
innflyttet.
Heller enn å legge opp til en ytterligere økning av biltrafikken gjennom
Søråsveien bør Ås kommune se på muligheter for å redusere
gjennomgangstrafikken
i en svært smal vei som er lite egnet for stor biltrafikk.

Eksempelpå anleggstransport
- vil kommefor fullt med utbyggingav Maxbo-tomtaog
Brekkeveien61 dersomkommunenikke påleggerutbyggerneå kjøre Brekkeveien.
Det kjørestrolig på GPSsom viser kortestevei.

Dennevar sålang at den krevdeto bilder...

Trailerenpå bildet har rygget(!) opp storedeler av Søråsveienog er her på vei rundt svingen
ved utkjørselHestehagen.

Innsendt 201 7:

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

KalebSchytt<kaschy75@gmail.com>
22. mai 2020 10:17
Arve Bekkevard;SolveigViste;Ås kommune
Ruth Marie
Re:Svar-Gnr 100 bnr 13 -Kongeveien153 -Forespørselom skriftlig
bekreftelse-Ny henvendelse

Hei igjen,
ifm. medrullering av kommuneplanener det frist for innspill til 25. mai 2020
Minner derfor om denneog ber om bekreftelsepå at detteblir tatt med,slik at tomtenblir
tilbakeførttil sitt opprinneligeformål.
HTM sitt vedtakviser medal tydelighetat tomtenved en feil ble gjort om til friområdeog
derfor ble det gitt disp. for boligformål frem til nye kommuneplaner på plass.
Av forskj. årsakerhar vi ikke kommeti mål medbyggeplaneneenda.Mulig at vi får det til ila.
detteåret,men tomtensformål bør uansetttilbakeførestil opprinneligformål i ny
kommuneplan.
Vennligstbekreft at dette.
På forhåndtakk.
Vennlig hilsen
Kaleb Schytt
ons.14. aug.2019 kl. 13:41 skrevArve Bekkevard<Arve.Bekkevard@as.kommune.no>:
Det som kan bekrefteser at administrasjonenved kommenderullering av kommuneplanenvil
foreslåå endre formålet fra friområde til bolig. Det er kommunestyretsom til syvendeog sist vedtar
den nye kommuneplanen.

Med hilsen

Arve Bekkevard
Bygningssjef
Enhetsleder for byggesak og geodata
Telefon: 64 96 24 31 / 909 60 389

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Fra: Kaleb Schytt [mailto:kaschy75@gmail.com]
Sendt: 10. juli 2019 16:51
Til: Arve Bekkevard; Ås kommune
Kopi: Ruth Marie
Emne: Re: Svar - Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - Forespørsel om skriftlig bekreftelse

Hei igjen,

Tar opp trådenpå nytt, da det er viktig for osså få skriftlig bekreftelsepå det vi spurteom.

Gjentarderfor det jeg skrev i mail d. 16. jan. 2019:
Slik jeg forstoddet er dispensasjongjeldendei 3 årfra vedtaksdatoog at det i dettetidsrom
vil bli utarbeidetny kommuneplanslik at tomteni ny kommuneplanvil bli tilbakeført til
opprinneligformål - somboligtomt.
Detteønskervi en skriftlig bekreftelsepå.
Kongeveien100/13skal altså tilbakeførestil sitt opprinneligeformål somboligtomt.

Eiendommenble definitivt gjort til friområdeved en feil.
Vi har brukt mye tid og dermedhatt en del kostnaderfor å belysesakenbestmulig og få
frem historikkenfor eiendommenog har ogsåbetalt for saksbehandling,
som i
utgangspunktetskyldesen feil på plan-nivå.
Vi forventerderfor at detteblir håndtertkorrekt i kommunensviderearbeidmed ny
kommuneplan,slik at det endegyldiger en tomt for boligformål og intet annetenn det.
Fint om Dere kan gi ossen utvetydigbekreftelsepå dette.

Serfrem til å hørefra Dereigjen.
Fortsattgod sommer.

Vennlig hilsen

Kaleb Schytt

tor. 24. jan. 2019kl. 15:28 skrevArve Bekkevard<Arve.Bekkevard@as.kommune.no>:
Det bekreftesat dispensasjonengitt i vedtakav 27.09.18har en gyldighetpå 3 år fra vedtaksdato.
Det kan på eiendommenoppføresbebyggelsei samsvarmed bestemmelsenei
kommuneplanbestemmelsenes
§ 18.
Med hilsen

Arve Bekkevard
Bygningssjef
Enhetsleder for byggesak og geodata
Telefon: 64 96 24 31 / 909 60 389

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Fra: Kaleb Schytt [mailto:kaschy75@gmail.com]
Sendt: 16. januar 2019 00:39
Til: Arve Bekkevard; Ås kommune
Kopi: Ruth Marie
Emne: Fwd: Dokument 17/02682-25 Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - Kunngjøring av vedtak
sendt fra Ås kommune

---------- Videresendte-post--------Fra: Kaleb Schytt<kaschy75@gmail.com>
Hei Arve Bekkevard,
Viser til kort møtehosDere 21.12.2018vedr. eiendom100/13-Kongeveien153
Derebekreftetmuntlig at det nå kan byggesbolig på tomtenjf. vedtaket17/02682-22.
Slik jeg forstoddet er dispensasjongjeldendei 3 år fra vedtaksdatoog at det i dettetidsrom
vil bli utarbeidetny kommuneplanslik at tomteni ny kommuneplanvil bli tilbakeførttil
opprinneligformål - som boligtomt.
Detteønskervi en skriftlig bekreftelsepå.

Sidenvi ønskerå beholdenoe av bygningsmassen
på eiendommenog oppføreen rommelig
bolig for oss,har vi tenkt å gjøreen arealoverføringfraeiendom100/10til 100/13jf.
vedlagteforslag-for å få ett størrehagearealvest for den nye boligen.
Vi tar sikte på å få sattopp huseti løpet av 2019 og ønskerderfor en bekreftelsefra Derepå
at vilkårenefor detteer tilstedefør vi involverer en arkitekt og jobbervidere medplanene.
Serfrem til å hørefra Deresnarest.
På forhåndtakk.
Vennlig hilsen
Ruth Marie og Kaleb Schytt

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

SolveigViste
25. mai 2020 09:04
'KalebSchytt'
Arve Bekkevard
SV:Svar- Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien153 - Forespørselom skriftlig
bekreftelse-Ny henvendelse

Hei!
Jegbekrefter å ha mottatt denne uttalelseni forbindelsemed høringav planprogrammettil rullering
av kommuneplanen.
Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns-og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

Fra: KalebSchytt<kaschy75@gmail.com>
Sendt:fredag22. mai 202010:17
Til: Arve Bekkevard<Arve.Bekkevard@as.kommune.no>;
SolveigViste
<Solveig.Viste@as.kommune.no>;
Ås kommune<Post@as.kommune.no>
Kopi: Ruth Marie <ruthmarie@absoluttrent.no>
Emne:Re:Svar-Gnr 100 bnr 13 -Kongeveien153 -Forespørselom skriftlig bekreftelse-Ny
henvendelse

Hei igjen,
ifm. medrullering av kommuneplanener det frist for innspill til 25. mai 2020
Minner derfor om denneog ber om bekreftelsepå at detteblir tatt med,slik at tomtenblir
tilbakeførttil sitt opprinneligeformål.
HTM sitt vedtakviser medal tydelighetat tomtenved en feil ble gjort om til friområdeog
derfor ble det gitt disp. for boligformål frem til nye kommuneplaner på plass.
Av forskj. årsakerhar vi ikke kommeti mål medbyggeplaneneenda.Mulig at vi får det til ila.
detteåret,men tomtensformål bør uansetttilbakeførestil opprinneligformål i ny
kommuneplan.
Vennligstbekreft at dette.
På forhåndtakk.

Vennlig hilsen
Kaleb Schytt
ons.14. aug.2019 kl. 13:41 skrevArve Bekkevard<Arve.Bekkevard@as.kommune.no>:
Det som kan bekrefteser at administrasjonenved kommenderullering av kommuneplanenvil
foreslåå endre formålet fra friområde til bolig. Det er kommunestyretsom til syvendeog sist vedtar
den nye kommuneplanen.

Med hilsen

Arve Bekkevard
Bygningssjef
Enhetsleder for byggesak og geodata
Telefon: 64 96 24 31 / 909 60 389

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Fra: Kaleb Schytt [mailto:kaschy75@gmail.com]
Sendt: 10. juli 2019 16:51
Til: Arve Bekkevard; Ås kommune
Kopi: Ruth Marie
Emne: Re: Svar - Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - Forespørsel om skriftlig bekreftelse

Hei igjen,

Tar opp trådenpå nytt, da det er viktig for osså få skriftlig bekreftelsepå det vi spurteom.

Gjentarderfor det jeg skrev i mail d. 16. jan. 2019:

Slik jeg forstoddet er dispensasjongjeldendei 3 år fra vedtaksdatoog at det i dettetidsrom
vil bli utarbeidetny kommuneplanslik at tomteni ny kommuneplanvil bli tilbakeført til
opprinneligformål -som boligtomt.
Detteønskervi enskriftlig bekreftelsepå.
Kongeveien100/13skal altså tilbakeførestil sitt opprinneligeformål somboligtomt.

Eiendommenble definitivt gjort til friområdeved en feil.
Vi har brukt mye tid og dermedhatt en del kostnaderfor å belysesakenbestmulig og få
frem historikkenfor eiendommenog har ogsåbetalt for saksbehandling,
som i
utgangspunktetskyldesen feil på plan-nivå.
Vi forventerderfor at detteblir håndtertkorrekt i kommunensviderearbeidmed ny
kommuneplan,slik at det endegyldiger en tomt for boligformål og intet annetenn det.
Fint om Dere kan gi ossen utvetydigbekreftelsepå dette.

Serfrem til å hørefra Dereigjen.
Fortsattgod sommer.

Vennlig hilsen
Kaleb Schytt

tor. 24. jan. 2019kl. 15:28 skrevArve Bekkevard<Arve.Bekkevard@as.kommune.no>:
Det bekreftesat dispensasjonengitt i vedtakav 27.09.18har en gyldighetpå 3 år fra vedtaksdato.
Det kan på eiendommenoppføresbebyggelsei samsvarmed bestemmelsenei
kommuneplanbestemmelsenes
§ 18.
Med hilsen

Arve Bekkevard
Bygningssjef
Enhetsleder for byggesak og geodata
Telefon: 64 96 24 31 / 909 60 389

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Fra: Kaleb Schytt [mailto:kaschy75@gmail.com]
Sendt: 16. januar 2019 00:39
Til: Arve Bekkevard; Ås kommune
Kopi: Ruth Marie
Emne: Fwd: Dokument 17/02682-25 Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 -Kunngjøring av vedtak
sendt fra Ås kommune

---------- Videresendte-post--------Fra: Kaleb Schytt<kaschy75@gmail.com>
Hei Arve Bekkevard,
Viser til kort møtehosDere 21.12.2018vedr. eiendom100/13-Kongeveien153
Derebekreftetmuntlig at det nå kan byggesbolig på tomtenjf. vedtaket17/02682-22.
Slik jeg forstoddet er dispensasjongjeldendei 3 år fra vedtaksdatoogat det i dettetidsrom
vil bli utarbeidetny kommuneplanslik at tomteni ny kommuneplanvil bli tilbakeførttil
opprinneligformål - som boligtomt.
Detteønskervi en skriftlig bekreftelsepå.
Sidenvi ønskerå beholdenoe av bygningsmassen
på eiendommenog oppføreen rommelig
bolig for oss,har vi tenkt å gjøreen arealoverføringfra eiendom100/10til 100/13jf.
vedlagteforslag- for å få ett størrehagearealvest for den nye boligen.
Vi tar sikte på å få sattopp huseti løpet av 2019 og ønskerderfor en bekreftelsefra Dere på
at vilkårenefor detteer tilstedefør vi involvereren arkitekt og jobber videremed planene.
Serfrem til å hørefra Deresnarest.
På forhåndtakk.
Vennlig hilsen
Ruth Marie og Kaleb Schytt

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

post@krosser.no
22. mai 202016:40
Ås kommune
Kommuneplan/planprogram,
20/00908
Arealinnspill1 kommuneplan s kommuneGnr 95 Bnr 1 Krosser
G rd Kroerveien240 1435 s.pdf; ATT00001.htm;Sjekkliste
arealinnspilltomteomr de 1 kommuneplan2020 Gnr 95 Bnr 1
KrosserG rd Kroerveien240 1435 s.pdf; ATT00002.htm;Krosser
grønn- FBbilde.jpg;ATT00003.htm

Hei!
Vedlagtarealinnspilltil rullering av kommuneplanfor Ås kommune.Vi kommermed to
arealinnspill.Vedlagtdennemailener arealinnspill1.
Vedlegg:
Arealinnspill 1 kommuneplanÅs kommuneGnr 95 Bnr 1
Sjekklistearealinnspilltomteområde1 kommuneplan2020Gnr 95 Bnr 1 Krosser

Arealinnspill ti l kommuneplan
Søknadfradelingav tomteområde1 KrosserGård,Gnr.95 Bnr.1
Søker/hjemmelshaver:
CathrineTubaasGlende
Adresse:Kroerveien240, 1435Ås
Mobil: 414 25 767
Mail: post@krosser.no

Arealinnspill – bakgrunn for søknad om fradeling
• Politikerei Ås kommunehar gjennomflere år oppfordret grunneiereå tilby tomter i Kroerfor å
bidra til et bærekraftigmiljø og befolkningsveksti bygda.Kroerer en aktiv bygdmed en etablert
infrastruktur.Flereboenhetervil styrkeen levendebygd,og gjøreinfrastrukturenmer bærekraftig
på lang sikt.
• Arealinnspilleter i tråd med Ås kommunesfilosofi –miljø, mangfoldog muligheter.Med utbygging
i Ås,som i hovedsakskjer sentrumsnært,vil tomter i Kroergi kommunenesnåværendeinnbyggere
og tilflyttere valgmulighetog et større mangfold
• Forhåndskonferanse
med Åskommuneble gjennomførti 2019med tilbakemeldingfra kommunen
om å kommemed innspill ved rullering av kommuneplaneni 2020.
• Konsept«økotun»ble presentertpå forhåndskonferansen.
Økotuner en helhetlig tanke med fokus
på livsløp,miljøavtrykk,livskvalitetog ressursutnyttelseved byggingog bruk av boliger.

KROSSER
ØKOTUN- Enhelhetligtankemed fokuspå livsløp,miljøavtrykk,livskvalitetog
ressursutnyttelse,som vil bidra til et mer mangfoldigbotilbud i Åskommune.

Arealinnspill - hva er et økosamfunn/økotun?
Grunnlagetfor et økosamfunner å integrereet godt sosialtmiljø med en lite ressurskrevende
livsstil.Konkretinnebæredette følgende:
• Boenhetenebyggesav naturnæreog miljøvennligematerialer,samt fokuspå helhetlig
arkitektur
• Boenheterbyggesmed fornybareenergikildersom dekkeralle energibehov(f. eks.
solcelletakpå alle boenheter)
• Alle boenheterhar egen,samt en felleskjøkkenhage
• Fellesdrivhuspå tunet
• Et felleshus/tunhussom kan inneholdekontorfellesskap,møterom,atelier,lager
• Gråvannfra boenhetenebenyttestil vanningav kjøkkenhagerog drivhus
• Boenhetenehar tilgangtil å huggeved til oppvarmingi tilliggendeskog
• Bildelingsordningog sykkel/el-sykkeldeling
• Delingsordningav utstyr til nødvendigvedlikeholdav boenheterog fellesarealer

Arealinnspill – Tomteområde 1
Aktuelt tomteområdeer i overkantav 6000 m2. Det vil
væreforlengelseav eksisterendebebyggelseog er
konsentrerti «sentrumav Kroer».
Historiskhar arealetstått udyrket mhtkornproduksjon.
Størrelseog utforming har gjort det uegnetfor dyrking.
Avtalenmed kommuneneom utleie til hoppbakkehar
beslaglagtdeler av området,samt at etableringav
gangveimedførte ekspropriasjonav området.
Områdetbeståri dagav lite produktiv mark, samt en
hoppbakkeog varmebu.Hoppbakkeog varmebuer
vedtatt fjernet av Ås kommune2019/2020.
Områdeliggeri sydvestvendthellingmed gode
solforholdhele dagen.

Arealinnspill – Tomteområde 1
Infrastruktur:
Kommunaltvann,avløpog strøm er etablert i tomtegrense.
Fiberer etablert i tomtegrense.
Bussholdeplass
–avganger/ankomsterhver halvtime i
rushtidenmorgenog ettermiddag,som koordinerermed
tog til Osloog Moss.
Direkteoversiktligutkjøring på fylkesveg1020
holdningsklassen
«mindre streng»ref. StatensVegvesen
Gangfeltmed lys til Ås sentrum,Kroerskoleog Kroer
barnehageligger inntil aktuelt tomtefelt
Avstandkollektivtransport–50 m
Avstandtil KroerSkole/barnehage–850 meter
Avstandidrettsplass/ballbinge:850 m
Avstandtil Ås Sentrum–ca. 5 km
Umiddelbarnærhet til fantastisketurområder,kirke,
samfunnshus

Appendix
Sjekkliste arealinnspill tomteområde 1 - kartl ag
ReferanserKartlag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbrukog skog
Naturmangfold
Trekkruter
Kultur- og kulturlandskapsminner
• Arealinnspilleter ikke i konflikt med kultur og
kulturlandskapsminner
Friluftsliv
• Idrettsplassved Kroerskole,samt 4-5 km til ulike idrettsanlegg
i Ås
Grunnvann/Vann
Flomog overvann
Samfunnssikkerhet
og geologi
Trafikk–ulykkespunkt
• Fylkesveg1020holdningsklassen
«mindre streng»ref. Statens
Vegvesen
Høyspentledning
• Ingenhøyspentledningeri konflikt med området

Aktuelt tomteområde
Grønnmarkering
Indikerereiendomsgrensenog det
totale området som ønskesfraskilt til
bolig og friområde
Rødmarkering
Indikererforslagtil boligplassering

AvstandÅssentrum– Åsstasjon
Åssentrum og Åsstasjon,avstand
ca. 5 km

Aktuelt tomtefelt

KommunekartKartlagAR5 – Landbrukog skog

KommunekartKartlagNatur - Naturmangfold

KommunekartKartlagVilt - trekkruter

KommunekartKartlagKultur og
kulturlandskapsminner

KommunekartKartlagFriluftsliv

KommunekartKartlagGrunnkart/Vann

KommunekartKartlagidrettsanlegg

KommunekartKartlagflom og overvann

KommunekartKartlagsamfunnssikkerhet
og
geologi

KommunekartKartlagTrafikk- ulykkespunkt

KommunekartKartlaghøyspentledninger

Vedlegg1: Sjekklistefor arealinnspilltil kommuneplanenTOMTEOMRÅDE
1 Gnr 95 Bnr 1
Dennesjekklistenskalbrukessom grunnlagfor dokumentasjonav arealinnspilltil kommuneplanen.
Det visestil hvilke kunnskapsgrunnlag
som anbefalesbrukt. Bruk dennelenken:
www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.

SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill
Kunnskapsgrunnlag
a. Område/skolekrets
KroerSkolekrets
.v
b. Adresse
Krossergård,Kroerveien240, 1435Ås
m c. Gårds-ogbruksnummer
Gnr. 95, Bnr. 1
e
ss
d. Forslagstiller
CathrineTubaasGlende
e
r
e. Dagensbruk
Primærtskrånendeutmark, spredt skog,
d
A
lav bonitet
f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)
Ca.6,1 daa
t g. Formåli gjeldendekommuneplan
LNFområde
e
ks h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan
H 570
lå n
ø
rm ,e i. Ønsketformål
Boligformål,ca. 6 boenheter,eneboligerog
fo d
n
rekkehus,allsidigboligtypei forskjellige
n e -Hvis bolig: Antatt type og antall
la ld -Hvis næring:Antatt type og omfang
prisklasser
P
je
g -Annet formål
2. Kart –arealinnspill
a. Vedlagtkart

tr
a
K

Kunnskapsgrunnlag
Sevedlagtkart med forslagtil
tomteplassering

3. Dokumentasjonav arealinnspill
a. I tråd med kommunenslangsiktige
arealstrategii planprogrammet.

Kunnskapsgrunnlag
Ås kommune PlanprogramHøringsforslag
11. mars 2020
«1100boenhetenei boligprogrammet
utgjør 18%av den framtidige
boligbyggingen.Disseboligenheteneer lagt
i områderutenfor de tre vekstområdene»
Områdetliggerutenfor de tre
vekstområdeneog inngåri de 1100
boenhetenei den framtidige
boligbyggingeni Ås kommune.

r
e
g
rin
fø
le
a
n
u
m
m
o
K

Boliger utenfor vekstområdene(Ås
kommune PlanprogramHøringsforslag11.
mars 2020)
«Spredtboligbyggingi områdernær
kollektivtransport.»
Områdeter sentralt beliggende«midt i
Kroer»med umiddelbarnærhet til
kollektivtransport,gangog sykkelvei,og
kommunalinfrastruktur.
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
d. Nærhettil gang-og sykkelveger

Ca.5 km til Åssentrum (sevedlagtkart)
Ca.5 km til Åsstasjon(sevedlagtkart)
Umiddelbarnærhet,ca. 50 meter (se
vedlagtkart)
g
o t e. Nærhettil kollektivtilbud
Umiddelbarnærhet ca. 50 meter (se
g r
vedlagtkart)
o
rin p
e sn f. Veinett
Direkte oversiktligutkjøringpå fylkesveg
a
lis
r - Avstandog adkomsttil europaveg,fylkesveg 1020 holdningsklassen
«mindre streng»
a
k T
o
og kommunalveg.
ref. StatensVegvesen
L
AvstandeuropavegE6ca. 8 km via
Korsegårdeneller Vestby
AvstandeuropavegE18ca.5,5 km via
Retvedt
g. Landbrukog skog
Kommunekart/KartlagAR5(sevedlagtkart)
liv - Dyrkaog dyrkbarjord
fts - Produktiv/uproduktivskog
r
friluie
Kommunekart/KartlagNatur (sevedlagt
h. Naturmangfold
d
r
-,
kart)
k e - Nasjonaltviktige arter
ru rv - Utvalgtenaturtyper
b ltu
d
n u
- Naturtyper etter DNshåndbøker
la kg
r-, o
tu
a
N

i. Små-og storvilts trekkruter

Kommunekart/KartlagVilt(se vedlagtkart)

j. Kulturminnerog kulturlandskap

Kommunekart/KartlagKulturminner(se
vedlagtkart)

k. Friluftsinteresser

Kommunekart/KartlagFriluftsliv(se vedlagt
kart)

l. Støy

Kommunekart/KartlagTrafikk(sevedlagt
kart)
Kommunekart/KartlagGrunnkart/Vann(se
vedlagtkart)
Avstandbarnehage750 meter (bilvei) –
700 meter (gangvei)
Avstandgrunnskole750 meter (bilvei)-700 meter (gangvei)
Avstandvideregåendeskole4,8 km (bilvei)
- 4,4 km (gangvei)
Ingenbehov for skoleskyssfor 1 til 7 klasse,
da det er belyst gangveimellom tomtefelt
skole(avstandca. 750 meter). Det er i dag
skolebussfor ungdomsskole/videregående
skolemed holdeplass100 meter fra
tomtegrense
Idrettsanleggog ballbingeca. 750 meter
fra tomtegrense
Alle tjenester i Åssentrum,ca. 5 km,
kollektiv transport, gangog sykkelvei
tilgjengelig
Kommunekart/KartlagFlom(sevedlagt
kart)
Kommunekart/KartlagSamfunnssikkerhet
og KartlagGeologi(sevedlagtkart)

iljø
M m. Vannmiljø
- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregåendeskole
- avstandtil

r
tu
k
u
tr
s
a
fr
In

o. Behovfor skoleskyss

p. Idrettsanlegg
- avstandtil
q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem
t
e
rh
a
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

r. Flomog overvann
s. Grunnforholdog rasfare
- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet
- Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Kommunekart/KartlagTrafikk(sevedlagt
kart)
Kommunekart/KartlagGrunnkart(se
vedlagtkart)

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

post@krosser.no
22. mai 202016:42
Ås kommune
Kommuneplan/planprogram,
20/00908
Arealinnspill2 kommuneplan s kommuneGnr 95 Bnr 1 Krosser
G rd Kroerveien240 1435 s .pdf; ATT00001.htm;Sjekkliste
arealinnspilltomteomr de 2 kommuneplan2020 Gnr 95 Bnr 1
KrosserG rd Kroerveien240 1435 s.pdf; ATT00002.htm;Krosser
grønn- FBbilde.jpg;ATT00003.htm;ATT00004.htm

Hei!
Vedlagtarealinnspilltil rullering av kommuneplanfor Ås kommune.Vi kommermed to
arealinnspill.Vedlagtdennemailen er arealinnspill2.
Vedlegg:
Arealinnspill 2 kommuneplanÅs kommuneGnr 95 Bnr 1
Sjekklistearealinnspilltomteområde2 kommuneplan2020Gnr 95 Bnr 1 Krosser

Arealinnspill ti l kommuneplan
Søknadfradelingav tomteområde2 KrosserGård,Gnr.95 Bnr. 1
Søker/hjemmelshaver:
CathrineTubaasGlende
Adresse:Kroerveien240, 1435Ås
Mobil: 414 25 767
Mail: post@krosser.no

Arealinnspill – bakgrunn for søknad om fradeling
• Politikerei Ås kommunehar gjennomflere år oppfordret grunneiereå tilby tomter i Kroerfor å bidra til
et bærekraftigmiljø og befolkningsveksti bygda.Kroerer en aktiv bygdmed en etablert infrastruktur.
Flereboenhetervil styrkeen levendebygd,og gjøreinfrastrukturenmer bærekraftigpå lang sikt.
• Arealinnspilleter i tråd med Åskommunesfilosofi –miljø, mangfoldog muligheter.Med utbyggingi Ås,
som i hovedsakskjer sentrumsnært,vil tomter i Kroergi kommunenesnåværendeinnbyggereog
tilflyttere valgmulighetog et størremangfold.
• Forhåndskonferanse
med Åskommuneble gjennomførti 2019med tilbakemeldingfra kommunenom å
kommemed innspill ved rullering av kommuneplaneni 2020.
• Konsept«økotun»ble omtalt på forhåndskonferansen.
Økotuner en helhetlig tankemed fokuspå
livsløp,miljøavtrykk,livskvalitetog ressursutnyttelseved byggingog bruk av boliger.

KROSSER
ØKOTUN- Enhelhetlig tankemed fokuspå livsløp,miljøavtrykk,livskvalitetog
ressursutnyttelse,som vil bidra til et mer mangfoldigbotilbud i Ås kommune.

Arealinnspill - hva er et økosamfunn/økotun?
Grunnlagetfor et økosamfunner å integrereet godt sosialtmiljø med en lite ressurskrevende
livsstil.Konkretinnebæredette følgende:
• Boenhetenebyggesav naturnæreog miljøvennligematerialer,samt fokuspå helhetlig
arkitektur
• Boenheterbyggesmed fornybareenergikildersom dekkeralle energibehov(f. eks.
solcelletakpå alle boenheter)
• Alle boenheterhar egen,samt en felleskjøkkenhage
• Fellesdrivhuspå tunet
• Et felleshus/tunhussom kan inneholdekontorfellesskap,møterom,atelier,lager
• Gråvannfra boenhetenebenyttestil vanningav kjøkkenhagerog drivhus
• Boenhetenehar tilgangtil å huggeved til oppvarmingi tilliggendeskog
• Bildelingsordningog sykkel/el-sykkeldeling
• Delingsordningav utstyr til nødvendigvedlikeholdav boenheterog fellesarealer

Arealinnspill - Tomteområde 2
Områdetsstørrelse:ca. 35 daa,
(merket rødt)
Dagensbruk: Uegnetfor landbruk,
primært skrånendefjell og utmark,
spredt skog,lav bonitet,
Beliggenhet:Solrikvestvendthelling,
med utsikt over Kroerdalen

Arealinnspill - Tomteområde 2
Avstander–infrastruktur
Ås sentrum–ca. 5 km
Belystgangvei(umiddelbarnærhet)
Internett/fiber (umiddelbarnærhet)
Kommunaltvann,strøm og avløp(ca.100 meter)
KroerKirke
Kollektivtransport –ca. 100 meter -avganger/ankomster
hver halvtime i rushtidenmorgenog ettermiddag,som
koordinerermed tog til Osloog Moss
KroerSkole/barnehage/idrettsplass
–ca. 850 meter
Umiddelbarnærhet til fantastisketurområder,kirke,
idrettsplassog samfunnshus

Arealinnspill- Tomteområde2

Fravest

Frasydvest

Appendix
Sjekkliste arealinnspill tomteområde 2 - kartl ag
ReferanserKartlag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbrukog skog
Naturmangfold
Trekkruter
Kultur- og kulturlandskapsminner
• Arealinnspilleter ikke i konflikt med kultur og
kulturlandskapsminner
Friluftsliv
• Idrettsplassved Kroerskole,samt 4-5 km til ulike idrettsanlegg
i Ås
Grunnvann/Vann
Flomog overvann
Samfunnssikkerhet
og geologi
Trafikk–ulykkespunkt
• Fylkesveg1020holdningsklassen
«mindre streng»ref. Statens
Vegvesen
Høyspentledning
• Ingenhøyspentledningeri konflikt med området

KommunekartKartlagAR5
Landbrukog skog
-Dyrka og dyrkbar jord
-Produktiv/uproduktiv skog

Kommunekart Kartlag Natur
Naturmangfold
-Nasjonalt viktige arter
-Utvalgte naturtyper
-Naturtyper etter DNshåndbøker

KommunekartKartlagVilt
Små-ogstorvilts trekkruter

KommunekartKartlagKultur og
kulturlandskapsminner
Kulturminnerog kulturlandskap

KommunekartKartlagFriluftsliv
Friluftsinteresser

KommunekartKartlagTrafikk

KommunekartKartlagGrunnkart/Vann
Vannmiljø
Nærhettil

KommunekartKartlagidrettsanlegg

KommunekartKartlagflom og overvann

KommunekartKartlagsamfunnssikkerhet
og
geologi

KommunekartKartlaghøyspentledninger

Vedlegg1: Sjekklistefor arealinnspilltil kommuneplanenTOMTEOMRÅDE
2 Gnr 95 Bnr 1
Dennesjekklistenskalbrukessom grunnlagfor dokumentasjonav arealinnspilltil kommuneplanen.
Det visestil hvilke kunnskapsgrunnlag
som anbefalesbrukt. Bruk dennelenken:
www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.

SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill
Kunnskapsgrunnlag
a. Område/skolekrets
KroerSkolekrets
.v
b. Adresse
Krossergård,Kroerveien240, 1435Ås
m c. Gårds-ogbruksnummer
Gnr. 95, Bnr. 1
e
ss
d. Forslagstiller
CathrineTubaasGlende
e
r
e. Dagensbruk
Primærtskrånendeutmark, spredt skog,
d
A
lav bonitet
f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)
Ca.35 daa
t g. Formåli gjeldendekommuneplan
LNFområde
e
ks h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan
H 570
lå n
ø
rm ,e i. Ønsketformål
Boligformål,ca. 40 boenheter,eneboliger
fo d
n
og rekkehus,allsidigboligtypei forskjellige
n e -Hvis bolig: Antatt type og antall
la ld -Hvis næring:Antatt type og omfang
prisklasser
P
je
g -Annet formål
2. Kart –arealinnspill
a. Vedlagtkart

tr
a
K

Kunnskapsgrunnlag
Sevedlagtkart med forslagtil
tomteplassering

3. Dokumentasjonav arealinnspill
a. I tråd med kommunenslangsiktige
arealstrategii planprogrammet.

Kunnskapsgrunnlag
Ås kommune PlanprogramHøringsforslag
11. mars 2020
«1100boenhetenei boligprogrammet
utgjør 18%av den framtidige
boligbyggingen.Disseboligenheteneer lagt
i områderutenfor de tre vekstområdene»
Områdetliggerutenfor de tre
vekstområdeneog inngåri de 1100
boenhetenei den framtidige
boligbyggingeni Ås kommune.

r
e
g
rin
fø
le
a
n
u
m
m
o
K

Boliger utenfor vekstområdene(Ås
kommune PlanprogramHøringsforslag11.
mars 2020)
«Spredtboligbyggingi områdernær
kollektivtransport.»
Områdeter sentralt beliggende«midt i
Kroer»med umiddelbarnærhet til
kollektivtransport,gangog sykkelvei,og
kommunalinfrastruktur.
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
d. Nærhettil gang-og sykkelveger

Ca.5 km til Åssentrum (sevedlagtkart)
Ca.5 km til Åsstasjon(sevedlagtkart)
Umiddelbarnærhet,ca. 50 meter (se
vedlagtkart)
g
o t e. Nærhettil kollektivtilbud
Umiddelbarnærhet ca. 100 meter (se
g r
vedlagtkart)
o
rin p
e sn f. Veinett
Direkte oversiktligutkjøringpå fylkesveg
a
lis
r - Avstandog adkomsttil europaveg,fylkesveg 1020 holdningsklassen
«mindre streng»
a
k T
o
og kommunalveg.
ref. StatensVegvesen
L
AvstandeuropavegE6ca. 8 km via
Korsegårdeneller Vestby
AvstandeuropavegE18ca.5,5 km via
Retvedt
g. Landbrukog skog
Kommunekart/KartlagAR5(sevedlagtkart)
liv - Dyrkaog dyrkbarjord
fts - Produktiv/uproduktivskog
r
friluie
Kommunekart/KartlagNatur (sevedlagt
h. Naturmangfold
d
r
-,
kart)
k e - Nasjonaltviktige arter
ru rv - Utvalgtenaturtyper
b ltu
d
n u
- Naturtyper etter DNshåndbøker
la kg
r-, o
tu
a
N

i. Små-og storvilts trekkruter

Kommunekart/KartlagVilt(se vedlagtkart)

j. Kulturminnerog kulturlandskap

Kommunekart/KartlagKulturminner(se
vedlagtkart)

k. Friluftsinteresser

Kommunekart/KartlagFriluftsliv(se vedlagt
kart)

l. Støy

Kommunekart/KartlagTrafikk(sevedlagt
kart)
Kommunekart/KartlagGrunnkart/Vann(se
vedlagtkart)
Avstandbarnehage750 meter (bilvei) –
700 meter (gangvei)
Avstandgrunnskole750 meter (bilvei)-700 meter (gangvei)
Avstandvideregåendeskole4,8 km (bilvei)
- 4,4 km (gangvei)
Ingenbehov for skoleskyssfor 1 til 7 klasse,
da det er belyst gangveimellom tomtefelt
skole(avstandca. 750 meter). Det er i dag
skolebussfor ungdomsskole/videregående
skolemed holdeplass100 meter fra
tomtegrense
Idrettsanleggog ballbingeca. 750 meter
fra tomtegrense
Alle tjenester i Åssentrum,ca. 5 k, kollektiv
transport, gangog sykkelveitilgjengelig
Kommunekart/KartlagFlom(sevedlagt
kart)
Kommunekart/KartlagSamfunnssikkerhet
og KartlagGeologi(sevedlagtkart)
Kommunekart/KartlagTrafikk(sevedlagt
kart)

iljø
M m. Vannmiljø
- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregåendeskole
- avstandtil

r
tu
k
u
tr
sa
fr
In

te
rh
a
b
rå
s
g
o
o
ik
is
R

o. Behovfor skoleskyss

p. Idrettsanlegg
- avstandtil
q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem
r. Flomog overvann
s. Grunnforholdog rasfare
- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet
- Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Kommunekart/KartlagGrunnkart(se
vedlagtkart)

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

KåreHøyer <kaare@bullfighter.no>
6. mai 202012:57
SolveigViste
EllenGrepperud;'SteffenEmhjellen'
VS:Innspill1 revidert
Innspillkommuneplan-1.pdf;Skisse.pdf;Ås avis2.jpg; Ås avis.jpg

Hei EllenGrepperudog SolveigViste.
Nå har vi minimert innspill 1 & «2» til innspill 1 og laget et forslaghvor vi kun ber om ett hus
nordenfor Osloveien144. Dette betinger at Osloveien147 blir omregulerttil bolig. «Driftsbygning
Landbruk»
Viderehar det fra partiet Venstrevært trykk på boliger på hjul.
Dette er fullt mulig på den gamlecampingplassennord for Osloveien151 se skisse.Vi skallegge
vann,avløpog fiber til FossumKollektivetover dette arealet,så det er lett å koble til,, samt fjerne
dissesenere,når det måtte være.
Spørsmåletfra meg og arkitekt er om vi skalta dette med i søknaden.
Det vil i alle tilfelle fortsatt være et LMNFområde?
Leggerogsåved reportasjefra Ås avis,som beskrivermye det jeg tenker på
Håperpå snarligsvar.

Mvh/Best regards
KåreHøyer
Bullfighter AS
+47 21 66 30 90
+47 98 69 35 10
www.bullfighter.no

Fra: Steffen Emhjellen [mailto:sem@koda.as]
Sendt: 5. mai 2020 19:39
Til: Kåre Høyer
Emne: SV: Innspill 1 revidert

Hei
Du kan jo gjernesendedenneutgavenfor å høre om den gir nok informasjon?

Du kan jo drøfte dette med oppstillingsplassfor minihuspå nordsida.Jeger faktisk ikke sikkerhvilket
formål det skalfå.
Campinger et formål, men dette er jo egentligtil bolig (permanent)Det finnes ikke et egnet formål,
så dette er litt nybrottsarbeid.
Alternativt lar vi det være som LNF-aog så søkervi bare separat.

Med vennlig hilsen
Steffen Emhjellen

KODA arkitekter as
Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Tlf. (+47) 924 584 47
www.koda.as

Fra: KåreHøyer<kaare@bullfighter.no>
Sendt:tirsdag5. mai 202013.00
Til: SteffenEmhjellen<sem@koda.as>
Emne:Innspill
Hei Steffen.
Skaljeg sendemail til Solveig,eller/ og EllenGrepperud,så må det vøre at vi nå har minimert
forslaget av innspill en hvor vi søkerom kun en Boligi tillegg,areal4, Osloveienxxx. Visjoneni
området beskrivesbest i avisinnleggetfra Ås Avis.
Mvh/Best regards
KåreHøyer
Bullfighter AS
+47 21 66 30 90
+47 98 69 35 10
www.bullfighter.no

Oppdragsgiver:
Kåre Høyer

Rapporttype:
Innspill kommuneplan
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2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

1. BAKGRUNN
Innspill omhandler flere eiendommer i tilknytning til Søndre Fosterud som ligger langs
østsiden av Årungen. Her er det flere eksisterende bygninger med ulikt formål i dagens
kommuneplan.
Forslagstiller og eier Kåre Høyer ønsker å skape et bedre bomiljø for Søndre Fosterud.
Innspillet inkluderer kun 2 stk. nye boenheter. Resterende er bygninger/boliger
som er der
fra gammelt av. Naturpreget skal bevares og det legges opp til dyrehold på eiendommen
slik det var i gamle dager.
En viktig del av forlslaget er Osloveien 147 som tidligere har vært en bensinstasjon og som
i dag er verksted for lastebiler. Forslagstiller ønsker å fjerne dagens verksted og endre
formålet
i
kommuneplanen
fra
Næringsformål
til
Boligformål.
Eksisterende
bensinstasjonsbygg konverteres til bolig. I tillegg ønskes det et garasjebygg og et låvebygg
for utstyr til omkringliggende jordbruksareal.
I tillegg inkluderer arealinnspillet at eksisterende
også endres fra LNF-A til Boligformål.

boliger i Osloveien 151 og Osloveien 144

Forslagstiller har investert i forbedret infrastruktur med nytt vann– og avløpsanlegg
kobbles opp mot kommunalt anlegg. Det er også lagt fibernettkabler i grunnen.

KODA ARKITEKTER AS
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INNSPILL

TIL KOMMUNEPLAN

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

2. FAKTAOM AREALINNSPILLET
2.1 Beliggenhet
Planområdene ligger sentralt i Ås kommune langs Årungens vestside. Det er i dag gangog sykkelvei langs Osloveien frem til RV152 og videre mot Ås sentrum og mot Drøbak.
Det er kun 1,6km til nærmeste bussholdeplass langs RV152. 3,5 km. til Ås togstasjon.
1,6 km til nærmeste barneskole (Brønnerud skole)
Ås
idrettsstadion

Veterinærinstituttet

Innspill
Søndre
Fosterud

Universitetet/
Campus Ås

Ås ungd. skole

Togstasjon

Brønnerud
skole

Bussholdeplass
RV152
Ås vgs

Fig.1 Planområdet

markert med rødt – sykkelvei til Ås stasjon ca. 3.5 km

2.2 Eksisterende

bebyggelse

Areal 1 - Osloveien 147
Osloveien 147 er i dag benyttet til næringsvirksomhet.
Tidligere var dette en bensinstasjon.
I dag leies eiendommen ut til verksted for reparasjon/ service av lastebiler. I eksisterende
kommuneplan er området definert som Næringsformål. Det ønskes endret til Boligformål.
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Fig.2 – Osloveien 147, oppstillingsplass

ÅS KOMMUNE

for lastebiler i dag.

Fig.3 – Osloveien 147, verksted lastebiler
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Osloveien 147

Fig.4 Oversiktsfoto

av dagens verksted Osloveien 147

Fig.5 - Oppstillingsplass

for lastebiler i dag.
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Areal 2 - Osloveien 151
Eiendommen ligger nord for Osloveien 147 og består av et hovedhus (bolig) og et
uthus/garasje. Dagens formål i kommuneplan er LNF-a. Innspill foreslår å endre formål til
bolig.

Fig.6 – Osloveien 151, fasade mor nord

Fig.7 – Osloveien 151, utsikt mot nord

KODA ARKITEKTER AS

Side 7

INNSPILL

TIL KOMMUNEPLAN

2019 – 2031,
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Areal 3 - Osloveien xxx
Areal 3 er på motsatt side av Osloveien 151. Her foreslås det å endre et flatere parti langs
veien fra LNF-a til Boligformål. Hensikten er å kunne oppføre en ny bolig på dette området.

Fig.8 – Osloveien xxx, flatt parti langs vei egnet for en bolig.

Fig.9 – Osloveien xxx, flatt parti langs vei egnet for en bolig.
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Areal 4 - Osloveien 144
Eiendommen består av en mindre kårbolig. Det er gitt rammetillatelse
for et tilbygg på
nordsiden samt at adkomstvei flyttes. Kun deler av eiendommen har formål bolig.
Forslagstiller ønsker at formålet i kommuneplan skal tilpasses gjeldende situasjon og at
hele eiendommen endres til Boligformål.

Fig.10 – Osloveien 144

Fig.11 – Osloveien 144 – illustrasjon

KODA ARKITEKTER AS

tilbygg som det foreligger Rammetillatelse

for.

Side 9
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2.3 Bebyggelse

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

oversikt

Areal 1- Osloveien 147 – (rosa)
Eksisterende verksted bygges om til bolig med skråtak. Ny garasje og nytt uthus suppleres,
Areal 2 – Osloveien 151 – (gul)
Eksisterende bygg. Endre formål fra LNF-a til bolig
Areal 3 – Osloveien xxx – (blå)
Nybygg. Endre formål fra LNF til bolig. Oppføring av en ny enebolig.

Areal 4 – Osloveien 144 – (Orange)
Eksisterende bygg + nybygg. Endre formål til bolig.

Fig.12 – Oversikt bygninger eksisterende
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Fig.13 – Eksisterende Osloveien 151 (gul) til høyre. Osloveien 147 (verksted)

endres til bolig.

Fig.14 – Eksisterende Osloveien 144 med planlagt tilbygg nærmest.
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2.4 Adresse

a)

Område

b)

Adresser

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

mv.

/ skolekrets

:

Brønnerud barneskole

:

Osloveien 144
Osloveien 147
Osloveien 151

c)

Gårds-

og bruksnummer

:

23/16

(Osloveien 144)

23/14

(Osloveien 147)

23/3

(Osloveien 151)

d)

Forslagstiller

:

Kåre Høyer

e)

Dagens

:

Areal 1: Osloveien 147 – Lastebilverksted

bruk

Areal 2: Osloveien 151 – Bolig
Areal 4: Osloveien xxx – Grøntområde
Areal 5: Osloveien 144 - Bolig
f)

Områdets

størrelse

:

Ca. 10,3 dekar totalt

Areal 1: 4,1 daa
Areal 2: 2,9 daa
Areal 3: 1,2 daa
Areal 4: 2,1 daa
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2.5 Gjeldende
g)

2019 – 2031,

ÅS KOMMUNE

arealformål

Arealformål

i gjeldende

:

kommuneplan

Areal 1: Osloveien 147 – Næringsvirksomhet
Areal 2: Osloveien 151 – LNF a
Areal 3: Osloveien xxx – LNF a
Areal 4: Osloveien 144 – Boligbebyggelse

h)

Hensynssone

i gjeldende

:

/ LNF a

Ingen

kommuneplan

2.6 Ønsket

i)

formål

/type

Areal 1 - Osloveien

147

bolig / antall

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1 stk.
Areal 2 - Osloveien

151

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1.stk.
Areal 3 - Osloveien

xxx

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1 stk.
Areal 4 - Osloveien

144

:

Nytt formål: Boligbebyggelse.
Type bolig: Frittstående

enebolig.

Antall: 1 stk.
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3 KART- AREALINNSPILL
3.1 Dagens

kommuneplankart

Areal 3
Osloveien xxx

Areal 2
Osloveien 151

LNF-A

LNF-A

Areal 1
Osloveien 147
Næringsareal

Areal 4
Osloveien 144

LNF-A / Bolig

Fig.2 Planområdet i lilla er næringsareal
nå verksted for lastebiler.

KODA ARKITEKTER AS

i gjeldende kommuneplan.

Tidligere bensinstasjon,
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3.2 Kart arealinnspill
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4 DOKUMENTASJON
AV AREALINNSPILL
4.1 Kommunale

a) Kommunens

føringer
langsiktige

arealstrategi

Innspillet ligger ikke innenfor kommunenes langsiktige arealstrategi for nye boligområder
som er Ås sentralområde, Solberg og Vinterbro. Planprogrammet pkt. 4.1.1-pkt.3 åpner
likevel opp for begrenset spredt boligutbygging i områder nær kollektivtransport.
Området
ligger kun 1,6 km unna bussholdeplass langs RV152 med avgang hvert 10 minutt til Ås
sentrum / Ski / Drøbak. Egen skolebuss kjører i tillegg langs Osloveien og stopper rett
utenfor Osloveien 151 og bringer skoleelever til Ås ungdomskole / vgs.
NB! Innspillet omhandler i stor grad eksisterende boliger/bygg som ønskes endret fra LNFa til boligformål. Forslaget innfører kun 2 stk. nye boliger. Forslaget medfører derfor ingen
stor økning i antall boenheter.

4.2 Lokalisering

og transport

b) Avstand til senterfunksjoner
Avstand til kjøpesenterfunksjon,

kjøpesenter

c) Avstand til Ås stasjon
Avstand til Ås stasjon, kommunesenter

er ca.3,4 km i Ås sentrum.

3,6 km

d) Nærhet til gang- og sykkelveger
Det er gang og sykkelveg rett forbi planområdet videre til RV152 og derfra videre mot Ås
sentrum eller til Drøbak. Gang og sykkelforbindelse også til Brønnerud barneskole og Ås
ungdomskole.
e) Nærhet til kollektivtilbud
Det er 1,6km til nærmeste bussholdeplass langs RV152 med bussforbindelse mot Ås/Ski
og Drøbak hvert 10 minutt. Bussforbindelse
stopper også ved Ås togstasjon med
forbindelse til Oslo/Moss
Mot nord i retning Oslo er det 1,6 km. til Horgen bussholdeplass
Vinterbro og videre til Oslo sentralstasjon.

med bussforbindelse

til

Skolebuss til/fra Ås ungdomskole og Brønnerud skole passerer eiendommer.
Det er
holdeplass rett utenfor Osloveien 151, men den benyttes ikke i dag siden det ikke bor noen
skoleelever her i dag.
f) Veinett
Avstand og adkomst til europaveg E6 er 2,2km
Avstand til riksvei 152 er 1,5 km
Avstand til kommunal vei (Osloveien) er 10 meter.
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og kulturverdier

g) Konsekvens
for Landbruk og skog
Det er ikke registrert landbruksarealer
med dyrket mark innenfor
ingen skogsområder som berøres av endret arealformål.

planområdet.

Det er

h) Konsekvens
for Naturmangfold
Området i enden av Årungen og langs sjøkanten rundt hele innsjøen er kartlagt nokså
detaljert. Området er sett på som svært viktig mht. naturmangfold ihht. Miljødirektoratets
Naturbase. Floraen er artsrik med flere rødlistede arter. Flere regionalt sjeldne vann- og
sumpplanter er registrert, firling, vassreverumpe, kjempesøtgras og evjebrodd.
Årungen en viktig fuglelokalitet og Follorådet (1996b) nevner sørenden av Årungen som
en viktig rasteplass for fugl. To rødlistede øyenstikkerarter
er registrert i Årungen, men
det uklart hvor. Ved bekkeutløpet syd for Osloveien 147 er det registrert arter av
stor/særlig stor forvaltningsinteresse.
Fuglearter som Solhøne, Hettemåke, Sivhøne og
Myrikse finnes her.
Areal 1 Osloveien 147:
Arealet som i dag er verksted for lastebiler, ligger nærmest de sårbare naturområdene.
Forslagstiller ønsker å gi arealet et gårdspreg. Tomta skal beplantes og vil få et stort
hageareal med lav utnyttelse.
Endret formål vil derfor være langt mer positivt for
naturmangfoldet
enn dagens situasjon. Lastebiler fjernes, og grunnen vil ryddes og
beplantes. Eksisterende bensinstasjon bygges om til bolig. Forøvrig planlegges det en
garasje og en driftsbygning for traktor og lignende på tomta. Eiendommen har tilhørende
areal mot sør (gnr.24 bnr.4) som delvis er jordbruksareal. Forslagstiller trenger derfor et
driftsbygg for traktor og gårdsutstyr. Det er også planlagt dyrehold. Deler av driftsbygning
vil da kunne brukes til dyrehold på vinteren.
Areal 2 Osloveien 151:
Osloveien 151 lenger nord er en eksisterende bolig. Det er ingen planer om noen utvidelse
eller nybygg. Derfor vil endret arealformål ikke påvirke naturmangfoldet.
Areal 3 Osloveien xxx:
Her ønskes det en ny bolig plassert på et naturlig
tiltak her vil ikke ha påvirkning på naturmangfold.

flatt parti som i dag ikke benyttes.

Et

Areal 4 Osloveien 144:
Her eksisterer det en liten bolig. Det er innvilget tillatelse til tiltak for et tilbygg. Endring til
boligformål vil ikke påvirke naturmangfoldet.
i) Konsekvens
for små- og storvilts
trekkruter
Ikke funnet info om eventuelle trekkruter i området.
j) Konsekvens
for kulturminner
og kulturlandskap
Våningshus for Osloveien 144 og Osloveien 151 er registrert som bygninger før 1900 i
Riksantikvarens
Sefrak register.
Tidligere
bensinstasjonsbygning
på eiendommen
Osloveien 147 er trolig fra 70 tallet og har ingen antikvarisk verdi.
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k) Konsekvens
for friluftsinteresser
Det er ikke registrert
noen særlige friluftsinteresser
innenfor eller i nærheten av
planområdet. Det kan dog nevnes at området rundt Osloveien 147 som i dag er verksted
for lastebiler virker negativt visuelt for naturopplevelsen langs årungen.

4.4 Miljø
l) Støy
Dagens verksted på næringstomta lager endel støy i form av motordur og inn- og utkjøring
på tomta med mer. Ved å endre formål til bolig vil det bli mindre støy i området.
Luftforurensning
Det er ingen spesielle luftforurensningskilder
i området i dag. Arealinnspill
boliger. Forslaget vil ikke ha negativ påvirkning mht. luftforurensning.
lastebiler kan til tider avgi eksos fra motorer som startes og testes.

gjelder 2 nye
Verksted for

m) Vannmiljø
Osloveien 147 og 151 ligger tett på Årungen som er en viktig biotop. Eksisterende
bensinstasjon/verksted
skal bygges om til boligformål samt ny garasje og uthus. Det er
fare for oljelekkasje fra denne driften. Det vil derfor være positivt for vannmiljø om
næringsvirksomhet
så nære Årungen opphører og området ryddes.

4.5 Klima
Klimagassutslipp
Arealinnspill har ingen negativ konsekvens mht. klimagassutslipp.
Opparbeidelse av
grøntareal på Osloveien 147 vil heller virke være positivt med tanke på økt CO2 opptak.
Klimatilpasning
Arealinnspill bidrar til 2 flere boenheter. Eventuell ny bebyggelse forutsettes tilpasset
klimaendringer
med mer nedbør og ekstremvær.
Området er ikke spesielt utsatt for
påvirkning av ekstremvær. Årungen har sluser som regulerer vannstanden.

4.6 Infrastruktur
n) Barnehage,
grunnskole,
videregående
skole
Barnehagedekning i Ås er generelt god. Nærmeste barnehage er Åkebakken
ved NMBU og Søråsteigen barnehage ved Åsgård skole.
Nærmeste grunnskole er Brønnerud skole. Det er god kapasitet på skolen.
Ås ungdomskole og videregående skole ligger i sentrumsområder.

barnehage

o) Behov for skoleskyss
Det er ikke behov for skoleskyss til barneskole. Ås ungdomsskole ligger mer enn 4 km.
unna og har derfor rett til skoleskyss. Det går i dag skolebuss langs Osloveien med
busstopp rett utenfor Osloveien 151. Både barneskole elever og ungdomsskole
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p) Idrettsanlegg
Brønnerud skole har fotballbane og lekeplass. Hoved idrettsanlegg med fotballstadion,
friidrett, tennis med mer er primært ved Ås stadion. Nye Åsgård skole får ny flerbrukshall.
Det er lysløype ca. 1 km. unna. Årungen rostadion ligger rett ved.
q) Helsetjenester
Helsetjenester som lege, tannlege ligger primært samlet i Ås sentrum.

4.7 Risiko-

og sårbarhet

r) Flom og overvann
Vannstand i Årungen er regulert og derfor relativ stabil. Det går en bekk som passerer
Osloveien 144 og som leder ut i Årungen. Den har god kapasitet og beskytter området for
flomvann fra skånende terreng mot vest.
s) Grunnforhold
og rasfare – kvikkleire
NVEs kartdatabase
viser ingen kvikkleireforekomst
området.
t) Trafikksikkerhet
- Registrerte
ulykkespunkt
Osloveien har langsgående
gang- og sykkelsti.
Trafikksikkerheten
anses å være god.
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5 VEDLEGG
5.1 Situasjonskart
5.2 Avisutklipp

Ås avis
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Til KåreHøyer
Takkfor innspill til planprogrammetfor rullering av kommuneplanen.
Det er en fordel om du senderdette inn som vedleggtil svarskjemaetsom liggerpå dennenettsiden:
https://www.as.kommune.no/planprogram-for-kommuneplanen-paa-hoering.6293520-528249.html
Innspilletvil bli behandletsammenmed øvrigeinnspill som del av prosessenmed å utarbeide
kommuneplanensarealdel.
Forslagtil kommuneplanensarealdelskaletter planensendespå høringila våren2021,og behandles
og vedtaspolitisk innen utgangenav 2021.
Ta kontakt hvis du har spørsmålom dette.
Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns- og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

Fra: KåreHøyer<kaare@bullfighter.no>
Sendt:onsdag6. mai 202012:57
Til: SolveigViste<Solveig.Viste@as.kommune.no>
Kopi: EllenGrepperud<Ellen.Grepperud@as.kommune.no>;
'SteffenEmhjellen'<sem@koda.as>
Emne:VS:Innspill1 revidert
Hei EllenGrepperudog SolveigViste.
Nå har vi minimert innspill 1 & «2» til innspill 1 og laget et forslaghvor vi kun ber om ett hus
nordenfor Osloveien144. Dette betinger at Osloveien147 blir omregulerttil bolig. «Driftsbygning
Landbruk»
Viderehar det fra partiet Venstrevært trykk på boliger på hjul.
Dette er fullt mulig på den gamlecampingplassennord for Osloveien151 se skisse.Vi skallegge
vann,avløpog fiber til FossumKollektivetover dette arealet,så det er lett å koble til,, samt fjerne
dissesenere,når det måtte være.
Spørsmåletfra meg og arkitekt er om vi skalta dette med i søknaden.

Det vil i alle tilfelle fortsatt være et LMNFområde?
Leggerogsåved reportasjefra Ås avis,som beskrivermye det jeg tenker på
Håperpå snarligsvar.

Mvh/Best regards
KåreHøyer
Bullfighter AS
+47 21 66 30 90
+47 98 69 35 10
www.bullfighter.no

Fra: Steffen Emhjellen [mailto:sem@koda.as]
Sendt: 5. mai 2020 19:39
Til: Kåre Høyer
Emne: SV: Innspill 1 revidert

Hei
Du kan jo gjernesendedenneutgavenfor å høre om den gir nok informasjon?
Du kan jo drøfte dette med oppstillingsplassfor minihuspå nordsida.Jeger faktisk ikke sikkerhvilket
formål det skal få.
Campinger et formål, men dette er jo egentligtil bolig (permanent)Det finnes ikke et egnet formål,
så dette er litt nybrottsarbeid.
Alternativt lar vi det være som LNF-aog så søkervi bare separat.

Med vennlig hilsen
Steffen Emhjellen

KODA arkitekter as
Holterveien 4D, 1448 Drøbak
Tlf. (+47) 924 584 47
www.koda.as

Fra: KåreHøyer<kaare@bullfighter.no>
Sendt:tirsdag5. mai 202013.00
Til: SteffenEmhjellen<sem@koda.as>
Emne:Innspill
Hei Steffen.
Skaljeg sendemail til Solveig,eller/ og EllenGrepperud,så må det vøre at vi nå har minimert
forslaget av innspill en hvor vi søkerom kun en Boligi tillegg,areal4, Osloveienxxx. Visjoneni
området beskrivesbest i avisinnleggetfra ÅsAvis.
Mvh/Best regards
KåreHøyer
Bullfighter AS
+47 21 66 30 90
+47 98 69 35 10
www.bullfighter.no
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Hei Kåre!
Jeghar ikke sett at du har sendt arealinnspilletinn som vedleggtil skjemaetpå dennesiden:
https://www.as.kommune.no/planprogram-for-kommuneplanen-paa-hoering.6293520-528249.html
Har du mulighet til å gjøre det haddedet vært fint.
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Til KåreHøyer
Takkfor innspill til planprogrammetfor rullering av kommuneplanen.
Det er en fordel om du senderdette inn som vedleggtil svarskjemaetsom liggerpå denne nettsiden:
https://www.as.kommune.no/planprogram-for-kommuneplanen-paa-hoering.6293520-528249.html
Innspilletvil bli behandletsammenmed øvrigeinnspill som del av prosessenmed å utarbeide
kommuneplanensarealdel.
Forslagtil kommuneplanensarealdelskaletter planensendespå høringila våren2021,og behandles
og vedtaspolitisk innen utgangenav 2021.
Ta kontakt hvis du har spørsmålom dette.
Vennlig hilsen

Solveig Viste
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Hei EllenGrepperudog SolveigViste.
Nå har vi minimert innspill 1 & «2» til innspill 1 og laget et forslaghvor vi kun ber om ett hus
nordenfor Osloveien144. Dette betinger at Osloveien147 blir omregulerttil bolig. «Driftsbygning
Landbruk»
Viderehar det fra partiet Venstrevært trykk på boliger på hjul.
Dette er fullt mulig på den gamlecampingplassennord for Osloveien151 se skisse.Vi skallegge
vann,avløpog fiber til FossumKollektivetover dette arealet,så det er lett å koble til,, samt fjerne
dissesenere,når det måtte være.
Spørsmåletfra meg og arkitekt er om vi skalta dette med i søknaden.
Det vil i alle tilfelle fortsatt være et LMNFområde?
Leggerogsåved reportasjefra Ås avis,som beskrivermye det jeg tenker på
Håperpå snarligsvar.

Mvh/Best regards
KåreHøyer
Bullfighter AS
+47 21 66 30 90
+47 98 69 35 10
www.bullfighter.no
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Hei
Du kan jo gjernesendedenneutgavenfor å høre om den gir nok informasjon?
Du kan jo drøfte dette med oppstillingsplassfor minihuspå nordsida.Jeger faktisk ikke sikkerhvilket
formål det skal få.
Campinger et formål, men dette er jo egentligtil bolig (permanent)Det finnes ikke et egnet formål,
så dette er litt nybrottsarbeid.
Alternativt lar vi det være som LNF-aog så søkervi bare separat.

Med vennlig hilsen
Steffen Emhjellen
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www.koda.as

Fra: KåreHøyer<kaare@bullfighter.no>
Sendt:tirsdag5. mai 202013.00
Til: SteffenEmhjellen<sem@koda.as>
Emne:Innspill
Hei Steffen.
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forslaget av innspill en hvor vi søkerom kun en Boligi tillegg,areal4, Osloveienxxx. Visjoneni
området beskrivesbest i avisinnleggetfra ÅsAvis.
Mvh/Best regards
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SAMMENDRAG
Ås kommunehar varsletoppstart av planarbeidmed rullering av kommuneplanensarealdelog sendt
på høringforslagtil planprogram.Somdel av varselom oppstart inviteresgrunneiereog andre
aktører til å gi konkretearealbruksinnspilltil nykommuneplan.
AsplanViakfremmer på vegneav forslagstillerVinterbro TomteselskapASinnspill til
kommuneplanensarealdelom å opprettholde arealbruksomvist i gjeldendekommuneplanfor del
av eiendomgnr. 104 bnr 49. Områdeter i gjeldendekommuneplandisponerttil næringsvirksomhet,
mensarealeter regulert til friområde.
Hurtigfakta om området:
Gbnr.

104/49

Forslagsstiller

Dagensarealbruk

Vinterbro TomteselskapAS
c/o Øst PlanAS,Skjæret9A,
1390 Vollen
Ubebygd

Områdetsstørrelse(daa.)

18

Arealformål i gjeldende
kommuneplan

Næringsvirksomhet

Hensynssonei gjeldende
kommuneplan

Nei

Ønsketarealformål

Næringsvirksomhet

Figur1: Avgrensningav
innspillsområdet

Innspilletomfatter et arealav begrensetstørrelse.Forslagstillervurderer at innspillet er i samsvar
med overordnedeføringerog retningslinjerfor plasseringav næringsvirksomhet.Vinterbro er utpekt
konkret som regionalt næringsområdei regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus.
Arealinnspilleter ogsåi tråd med langsiktigarealstrategifor Ås kommune.
Forslagstillerønskerå leggetil rette for en optimal utnyttelse og fortetting av ubebygdearealerpå
Vinterbro næringsparki tråd med Åskommunesitt planprogramfor rullering av kommuneplanens
arealdel.
Nedenforgir forslagstillersin vurderingav de hovedtemaersom kommunenskalutrede i sin
konsekvensutredning
av arealinnspill.Vurderingengis som en «trafikklysvurdering»,der:
grønt indikerer at innspillet i stor grad er i samsvarmed overordnedesamfunnsmål,eller har
positive eller ingen/smånegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
gult indikerer at innspillet i noen grad går på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det
er middelsnegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
rødt indikerer at innspillet går klart på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det er
store negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
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Vurderingstema

Kommentar

Kommunenslangsiktigearealstrategi

Kommunenber i sin langsiktigearealstrategiom
innspill til fortetting i eksisterendenæringsområderog
nye arealertil næringsformåli tilknytning til
eksisterendenæringsformålog i tilknytning til
motorveiene
Områdethar atkomst via Kveldroveientil E18i
Nygårdskrysset.Områdetoppfyller i stor grad
lokaliseringskriterierfor dennetype virksomheti
statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, arealog transportplanlegging,samt regionalplan for areal
og transport i Osloog Akershus.
Registrertnaturtypelokalitetknyttet til området
anseestapt. Det er ikke registrert turede arter i
naturbase.
Områdethar skogmed middelstil høy bonitet. Berørt
eiendomer ikke en landbrukseiendom.
Vardåsen/Kirkerudåsen
er registrert som et svært
viktig nærturterreng,og det er flere stier gjennom
området. Det totale friluftsområdet omfatter ca. 1300
dekar,og innspillet vurderesikke å ha stor betydning
for friluftsområdetsfunksjon.
Det er registrert ett automatiskfreda kulturminne
innenfor området.
Innspillet innebærerikke etableringav bebyggelse
med støyømfintligbruksformåleller bruksformålsom
er følsomt for luftforurensning,og det er heller ikke
bebyggelsesom forventeså væreutsatt for eventuell
støy fra området. Nødvendigmed tiltak for å sikre
vannkvalitetfør utslipp til vannressurs.
Innspillet er i samsvarmed overordnedeføringer for
lokaliseringav dennetype virksomhet,og området er
gunstiglokaliserti forhold til næringstransport.Dette
leggestil grunn for vurderingav klimavirkninger.
Arealbruksendringfra skogtil bebygdareal medfører
klimagassutslipp,men dette må seesi sammenheng
med lokaliseringog den videre utviklingenav et tiltak
innenfor området.
Utbyggingav området generererikke behov for ny
sosialinfrastruktur.
Det er eksisterendekommunaltekniskinfrastruktur
som er lagt fram mot området. Det antasat dennehar
tilstrekkeligkapasitet.
Innspillet berører nærturområdefor befolkningen,
men ikke arealersom er i særskiltbruk for lek og
opphold. Skolerog barnehagerbruker området til i
undervisningog til aktivitet. Inngrepeti tur- og
aktivitetsområdetanseesimidlertid som lite, og det er
ikke kjent at det er spesielleturmål innenfor det
aktuelle området.
Ut fra registreringerer det ikke vurdert at det er
risikoforholdmed uakseptabelrisiko. Tiltak knyttet til
knyttet til vannhåndteringog andre bør vurderesved
planleggingav tiltak i nesteplanfase.Risiko-og
sårbarhetsanalyse
er forutsatt gjennomførti denne
forbindelse.

Lokaliseringog transport

Natur, landbruk,friluftsliv- og
kulturverdier

Miljø

Klima

Infrastruktur

Barnog ungesoppvekstsvilkår

Risiko-og sårbarhet
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1. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET– DAGENS
SITUASJON
Det aktuelleområdet liggersør for Rema1000sitt nye lagerbyggi Vinterbro næringspark,og
omfatter deler av eiendomgnr. 104 bnr. 49. Områdeter i hovedsaket småkupertskogsområde
beliggendemellom ca. 128 og 144 meter over havet.Det er regulert vegatkomsttil området ved
forlengelseav Myråsdalen.Vinterbro næringsparkhar atkomst til E18via Nygårdsveien.Det går en
tursti fra Bråteni retning vest/nordvestmot Kirkerudhøgda.Helt nord i området er etablert turvei i
forbindelsemed Rema1000 sin nye hoveddistribunal,dennefortsetter mot nord.
Områdetligger i tilknytning til Vinterbro næringspark.Næringsparkenhar direkte atkomst fra E18fra
Nygårdskryssetvia Kveldroveienog fra Vinterbrokryssetvia Myråsdalen.

1.1.Planstatus
Områdetble regulert til friområde i Detaljreguleringsplanfor utvidelseav Vinterbronæringspark,
vedtatt 26.4.2018.Dette er sistevedtatte arealplani området, og friområde er dermed gjeldende
planstatusfor området.

Planstatuskommuneplan

Planstatusreguleringsplan

Figur2: Arealplansituasjoni det aktuelleområdet. Kommuneplanendisponererområdet til næringsvirksomhet,
mensreguleringsplanenregulererdet aktuelle området til friområde. Reguleringsplanen
er vedtatt etter
kommuneplanen,og viserdermed gyldigarealbruksformål.
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Det er ikke angitt hensynssoneri reguleringsplaneller kommuneplan.I reguleringsplaner det angitt
et bestemmelsesområde
merket #3 (bestemmelsesområde
kulturminner).
Bakgrunnfor plansituasjon
Ved behandlingav kommuneplanensarealdelfor Ås kommune2015-2027(3.2.2016)ble det
fremmet flere forslagom å redusereomfangetav næringsareali det aktuelleområdet.Ved votering
ble dette spørsmålethenvisttil å avklarei reguleringsplan,og kommunestyretba om at
kommuneplanenble oppdatert i samsvarmed arealbrukensom ble fastsatt i reguleringsplan.
Etter offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag
for Detaljreguleringsplanfor utvidelseav Vinterbro
næringsparkble planforslagetvesentligendret, og ca. 100 dekarav det arealetsom i opprinnelig
planforslagvar foreslått til næringsformålble tatt ut av planforslagetog regulert til friområde.
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2. UTVIDELSE
AV VINTERBRO
NÆRINGSPARK
- AREALINNSPILL
Vinterbro TomteselskapASfremmer innspill til kommuneplanensarealdelom å opprettholde
kommuneplanstatusmed disponeringtil næringsvirksomhetfor deler av gnr. 104 bnr. 49. Området
utgjør ca. 18 dekar,og framgårav illustrasjonunder.

104/33

104/27

104/49

Figur3: Innspill til kommuneplanenom å opprettholde arealdisponeringtil næringsområde.

Områdeter avgrenseti øst mot eiendomsgrenseog eksisterenderegulert næringsareal.Sørfor
området liggerdet høyspentlinjermed tilhørenderestriksjonssoner.Avgrensningenav næringsareal
mot sør sammenfallermed avgrensningi gjeldendekommuneplan,og området mellom grensefor
arealinnspillog eiendomsgrenseer disponert til grønnstrukturog regulert til friområde. I nord
grenserarealet mot delviseksisterenderegulert næringsareal(Rema1000distribunal),og delvis
regulert friområde. I vest grenserarealetmot regulert friareal.
Eiendomgnr. 104 bnr. 27 liggerøst for området som foreslåsvidereført til næringsformål.Denne
eiendommener ubebygd,men det liggeri dag overskuddsmasser
fra utbyggingav området på
eiendommen.Eiendommener på ca. 32 dekar. Sammenmed deler av eiendomgnr. 104 bnr 33
utgjør dette de deleneav Vinterbro næringsparksom i praksisikke er utbygd. Til sammenutgjør
dette ca. 40 dekarregulert, ubebygdnæringsareal.Dette næringsarealethar en eiendomsgrensemot
vest og nord som har mangebrutte linjer og vanskeliggjøren god utnyttelse av gjenværende
ubebygdnæringsareal.Forslagetretter ut grensenmot vest slik at den harmonerermed grensenvest
for Rema1000sin distribunal.Arronderingog størrelsesom gjør at tomtearealetkan værevanskelig
å utnytte effektivt til større logistikk-,lager-og industrivirksomheter.For å tilrettelegge for effektiv
utnyttelse av dette området, foreslåsdet derfor atdeler av arealet som er disponerttil næringsareali
kommuneplanenopprettholdessom næringsareal.
Avgrensningav foreslått næringsarealmot vest tar utgangspunkti gjerdelinjesom er etablert vest for
Rema100 sin distribunal.Dette gjerdet står et stykkeinne på regulert friområde, men danneri
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praksisgrensemellom næringsområdetog det allment tilgjengeligefriområdet. Deler av området
som er omfattet av dette arealinnspilletliggerpå næringsparksidenav dette gjerdet (ca.2 dekar).

Figur4 Illustrasjonav eksiterendesituasjon,reguleringsplansituasjon
og planinnspill.
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3. OVERORDNEDE
FØRINGER
FORAREALBRUK
3.1.Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging
Planretningslinjeneomtaler i prinsippetall arealplanlegging,men særligto punkter i retningslinjene
anseså værerelevantefor arealinnspillet:
4.6 «Effektivog sikkertrafikkavviklingog god framkommelighetfor næringstransportmå
vektleggesi planleggingen.Virksomheterfor godstransportbør lokaliseresmed god
tilgjengelighettil jernbane,havn eller hovedvegnett.»
6.1 «Kommuner,fylkeskommunerog statlige myndighetermå samarbeideom planleggingenfor
å sikresamordningav utbyggingsmønsterog transportsystem.Regionaltplanforumbør brukes
aktivt.»
Punkt 4.6 er direkte relevant,med hensyntil at foreslått areal for næringsutviklinger plassertlike
inntil hovedveinettet.Punkt 6.1. understrekerbehovet av regionalsamordningav planleggingen,som
underbyggerbetydningenav Regionalplan for Osloog Akershus,som omtalt under.

3.2.Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus(2015)
Vinterbro er i den regionaleareal-og transportplanenomtalt under arealbruksstrategiA6: «Utvikle
terminalområderog regionalenæringsområderfor godsog logistikkutenfor byene».Vinterbro er
utpekt som «Regionaltnæringsområdefor godsog logistikk»i retningslinjeR12,som sier følgende:
«I terminalområderog regionalenæringsområdersom er definert i den regionaleplanen,legges
det til rette for størrelogistikk-,lager- og industrivirksomheter.Handelog andre besøksrettede
virksomhetertillates ikke i disseområdene.»

Figur5: Kartillustrasjonhentet fra Regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus.
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Den regionaleplanenvektleggerprinsippetom «rettvirksomhet på rett sted».Det heter at:
Arealkrevendevirksomheterbør ha nærhettil hovedvegnettet.Kanha laverearealutnyttelse,mindre
sentral beliggenhet,lav kollektivtilgjengelighet,færre innbyggerei gå- og sykkelavstandog god
parkeringsdekningmed bil ….Størrelogistikk-,lager- og industrivirksomheterer en del av det
regionalegodstransportsystemet,
og bør derfor samordnesregionalt i terminalområderog regionale
næringsområder.
I den regionaleplanenheter det videre at: «…områdenepå kartet (sefig. 3.1) er eksisterende
områdersom bør videreutvikles,særligmed tanke på mer effektiv arealbruk.Fornæringsområder
med gunstigbeliggenheteller utviklingspotensial,kan det la vernehensynvike,forutsatt tilstrekkelig
høy utnyttelse.»
Arealinnspilletvurdereså være i tråd med regionalplan.

3.3.Planprogramfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel
I planprogrammetsom er på høringi forbindelsemed rullering av kommuneplanensarealdel,er Ås’
kommuneslangsiktigearealstrategilagt til grunn for behandlingav arealinnspill.
Langsiktigarealstrategifor Ås kommuneomtaler følgendetre kriterier som grunnlagfor innspill til
næringsområder:
Fortetting i eksisterendenæringsområder
Nye arealertil næringsformåli tilknytning til eksisterendenæringsområder
Nye arealertil næringsformåli tilknytning til motorveiene
Arealinnspilleter i tråd med kommunenslangsiktigearealstrategii planprogrammet.
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4. REGISTRERINGER
INNENFOR
OMRÅDET
4.1.Kulturminner og kulturlandskap
Det er gjennomførtkulturminneregistreringeri området i forbindelsemed utarbeidelseav
reguleringsplanfor utvidelseav Vinterbronæringspark.Det er registrert ett automatiskfreda
kulturminne innenfor området. Deler av lokaliteten ble undersøkti 2016.

4.2.Naturmangfold
Det er gjennomførtsøki naturbase.Det er registrert ett områdesom er viktig for naturmangfoldi
umiddelbarnærhet til området. (områdemed gammelgranskog– verdivurdert C– lokalt viktig).
Lokalitetener tapt om følge av utbygging.Det er ikke registrert truede arter innenfor området.
Norconsultgjennomførtei forbindelsemed utarbeidelseav reguleringsplanfor utvidelseav Vinterbro
næringsparken konsekvensutredning
for naturmiljø,og omtalte idenne konsekvensutredningen
trekkrute for elg, rådyr og gaupeøst-vesti området. (Datafor dette er ikke tilgjengeligi kommunens
kartløsningpr. 13. mai.) Det ble pekt på viktighetenav å opprettholde trekkorridorer nord og sør for
Vinterbro næringspark.

4.3.Nærmiljø og friluftsliv
OmrådetVardåsen/Kirkerudåsen
er registrert som et svært viktig nærturterreng(kilde: follokart). Det
registrerte området utgjør til sammenca. 1300 dekar,og utgjøresav skogområdetmellom Togrenda
i vest og næringsarealenepå Vinterbro Næringsparkog NygårdNæringsparki øst.
Stiatkomstentil området ved Bråtener en mye bruktatkomst til turområdet fra øst se figur under.
Denneatkomstentil turområdet går gjennomdet foreslåtte arealet til næringsbebyggelse.
Enbit av
dette stisystemetligger innenfor ubebygdregulert næringsareal,og må eventuelt reetableresved
opparbeidelseav dette området. Delerav stisystemeter ogsåpåvirket av utbyggingenlenger nord,
og er reetablert som turvei.
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Figur6 Illustrasjonav registrertestier gjennomplanområdet(grønnstrek),samt tilknytninger mot det øvrige
deler av nærturområdet.Etablert turvei vest for Rema1000 distribunalvist med blå strek.

4.4.Naturressurser
Områdeter i hovedsakskogkledt,med i middelstil høy skogbonitet.Deler av området er registrert
med dyrkbarjord, dette omfatter ca. 3 dekarlengstmot nord. Dette arealeter påvirket av
gjennomførtutbygging,og anseesikke lengredyrkbart.
Arealet inngår ikke i en registrert landbrukseiendom.
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Figur7 Støysonekart.Kilde:www.kommunekart.com

4.5. Risikoog sårbarhet
Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelseav reguleringsplanfor å vurdere risiko
knytte til tiltaket. Beskrivelsenedenforbasersegpå tilgjengeligkunnskapom området.
-

-

Områdetliggerdelvisinnenfor nedslagsfeltetmed avrenningtil Pollevann,delvisinnenfor
nedbørsfeltmed avrenningtil Vassflobekken/Gjersjøen.
Pollevannhar moderat til god
økologisktilstand, og er påvirket av forurensningskilder.Vassflobekkenhar sværtdårlig
økologisktilstand, og har avrenningtil Gjersjøen,som har god økologisktilstand. (kilde:
www.pura.no).Gjersjøener drikkevannskildetil ca. 40 000 personer. Ved videre planlegging
av området må det setteskrav om tiltak for å sikrevannkvalitetfør utslipp til vannressurs.
Områdetfor arealinnspilleter kartlagt med hensyntil Radon.Det er registrert verdien
«moderattil lav» aktsomhetsgradi hele området.
Områdeter ikke omfattet av støysonerfra veitrafikk.
Det er ikke registrert kvikkleirefaresonereller rasfareinnenfor området.
Det er registrert 12 trafikkulykkerpå Kveldroveien/Myråsdalen
eller i tilknyttede
næringsområdersiden2010.Det bør vurderesom vegnettet inkluderesi en konkret
risikovurderingi forbindelsemed kommuneplaneller senereplanfase.
Det er ikke registrert grunnforurensning.
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5. KLIMAVIRKNINGER;
LOKALISERING
OGAREALENDRING
Vurderingav bidrag til klimavirkningerpå dette plannivåetomfatter først og fremst identifiseringav
om området eller tiltaket er utsatt for virkningerav klimaendring,samt å vurdere om lokaliseringog
arealbruksendringermedføreruheldigeklimavirkninger.
Vurderingav bidrag til klimavirkningerfra selvetiltaket (dvs.bla. virkningerav materialbrukog
energibruktil byggingog drift) må først og fremstgjøres i senerefase,da det i kommuneplanfasen
ikke foreliggeret konkret tiltak å vurdere,samt at utslipp fra byggingog drift i mindre grad er knyttet
til lokaliseringenav tiltaket.

5.1.Klimatilpasning
Virkningerav klimaendringeromfatter blant annet økt nedbørintensitet,høyeremiddeltemperatur
og endringeri havnivå.Det er ikke særskiltetrekkved området eller det foreslåtte
arealbruksformåletsom gjør innspillet sensitivtfor klimaendringer.Områdeter ikke flomutsatt. I
senereplanfasemå særligdimensjoneringav anleggfor vannhåndteringvurderesopp mot
forventede klimavirkninger.

5.2.Klimagassutslipp
Miljødirektoratet har utarbeidet egneretningslinjerfor klimavennligplanlegging,som i stor grad
peker på viktighetenav kommunalog regionalplanleggingsom instrument for klimavennlig
utbygging.
Valgav utbyggingsstrukturi arealplanleggingen
vil ha stor betydningfor det totale klimafotavtrykket
som gjøresgjennomarealbruksdisposisjoner
i kommuneplanen.Lokaliseringav virksomheter(bådei
et regionalt perspektivog et lokalt perspektiv),omdisponeringtil annet arealformålog
transportvirkningerav arealbruksendringener forhold som vurderessom sentrale.
Overordnetlokalisering
Forslagstillerleggertil grunn at innspillet er i samsvarmed regionaleføringer for plasseringav
næringsarealer(Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus),og at disseføringene
baserespå blant annet vurderingav klimapåvirkningerav utbyggingsmønsterog transport.
Planprogrammetfor kommuneplanenbyggerpå prinsipperfra den regionaleplanen.Pådenne
bakgrunnber kommunenom innspill til fortetting ogutvidelse av næringsområderi Vinterbroområdet. I planarbeidetvektleggerkommunenat lokaliseringskalskjeetter ABC-prinsippet,og at
dette er viktig blant annet for å reduseretransportarbeid.
Flerestore lagerbedrifterhar i senereår vært i flytte/omlokaliseringsprosesser,
og i den forbindelse
er det gjort utredningerom hva dette innebærerav økt/redusert transportarbeid(kjørte vognkm),og
utslipp av klimagasser.Ulike lokaliseringsalternativeromkring Osloer blitt vurdert, og
hovedkonklusjonenfra disseundersøkelseneer at avstandenfra Oslo/Alnabrubetyr mye, og at
lokaliseringnord for Oslogir langt større samlettransportarbeidenn for en lokaliseringsør for Oslo.
Virkningerav arealbruksendring
Arealet som er omfattet av innspillet endrer arealformålfra skogtil byggeområde.
Kommunenhar i sin henvisningtil kunnskapsgrunnlagvisttil miljødirektoratetskalkulatorfor
beregningav klimagassutslippsom følge av arealbruksendring,og det er derfor gjennomførten
beregningi denne kalkulatoren.Det er lagt til grunn at 18 dekarskogarealbyggesned. I henholdtil
kalkulatorenmedførerutslipp/redusertopptak fra arealbruksendringerca. 700 tonn CO2ekvivalenteri et 20- års perspektiv,dvs.ca. 35 tonn/år. Beregningen,samt forutsetningerfor
beregningen,er gjengitt i vedleggII.
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6. FORSLAGSTILLERS
VURDERING
Forslagstillerhar ikke gjennomførten fullstendigvurderingav tiltakets virkninger,da kommunenskal
gjøre dette. Forslagstillerhar belystforhold som vurderesviktige å dokumenterepå dette planstadiet.
Det er ogsågitt en oppsummeringav virkningeriht. kommunesvurderingsskjemaslik forslagstiller
vurderervirkningerav arealbruksendringen
som foreslås.
Forslagstillerhar innhentet nytt kunnskapsgrunnlagknyttettil vurderingerav naturmangfoldog
skogtilstand– se vedleggIII
Forslagstillerhar ogsåbelystde markedsmessige
vurderingenesom ligger til grunn for arealinnspillet.
Arealstrategi,lokaliseringog transport
Vinterbro næringsparkhar en beliggenhetog adkomstforholdsom gjør området gunstigfor
utnyttelse til næringsformål,med sin nærhet til stamveinettet.Nærhetentil E18/E6innebærerogså
betydeligstøypåvirkningi området, noe som gjør området uegnettil støyfølsombruk, som for
eksempelboligformål.Vinterbro er utpekt som «Regionaltnæringsområdefor godsog logistikk»i
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus,og er i tillegg utpekt i Åskommunes
langsiktigearealstrategisom et område hvor det ønskesarealinnspillfor bådeutvikling av nye, og
fortetting av eksisterendenæringsområder.
Planstatusog fysiskeforhold tilsier derfor at etableringav nytt næringsområdei tråd med
arealinnspilleter hensiktsmessig,
og i henholdtil prinsipperom «rett virksomhetpå rett sted».
Områdetutpeker segogsåmed få konflikter med hensyntil arealstatusog dagensbruk, og når det
gjelder utredningsbehovog avveiningav interesser,er det først og fremst registrerterødlistearter
som fremstår nødvendigå gjøre nærmerevurderingerav.
Hensynettil friluftsliv og nærmiljø
Områdethar for få år sidenvært gjenstandfor en reguleringsprosess,
der arealet i prosessenble tatt
ut som næringsformål,og lagt inn friområde. Arealetsom ble tatt ut som næringsarealvær ca. 100
dekar,og kommuneplanener forutsatt oppdatert i henholdtil denne reguleringen.
Når forslagstillertar opp spørsmåletom å opprettholde deler av dette arealet som næringsareali
kommuneplanenpå nytt, skyldesdet markedsmessige
betraktningerknyttet til hvordanresterende,
ledigenæringsarealinnenfor Vinterbro næringsparkbest kan utnyttes. Med den størrelseog
arronderingsom er på gjenværendenæringsarealer,kan det være vanskeligå oppnå en effektiv
arealutnyttelsei samsvarmed forutsetningeri bla. Regionalplan for areal og transport i Osloog
Akershus.Forslagsstillerer av den oppfatningat det i hovedsaker hensyntil friluftsliv og nærmiljø
som taler mot innspillet,og at dette må gis en samletvurderingopp mot andre hensyn.Det
foreslåtte arealet utgjør under en femtedel av det arealetsom ble tatt ut som næringsområdeved
behandlingav reguleringsplanforslag,
men omfatter en viktig atkomstruteinn i friluftsområdet.
Forslagstillerer opptatt av at en god atkomst inn i friluftsområdet fra Bråtanmå opprettholdes,og at
deler av stisystemetmå leggesom. Etablertturvei forbi Rema1000sin distribunalkan forlenges
sørovermot Bråtan,prinsippfor slik omlegginger vist i figur 9. Den viktige innfallsportentil
nærturområdetopprettholdesda, og det etableresen turvei med god standard. Forutsattslike
avbøtendetiltak er det forslagstillersoppfatningat utbyggingav dette området ikke vil redusere
verdien av friluftsområdet som helhet.
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Figur8 Illustrasjonav prinsippfor etableringav turvei søroverfra eksisterendeturvei som er opparbeidetvest
for Rema1000 distribunal.Eksisterendestier illustrert med grønnstrek. Eksiterendeturvei illustrert med blå
strek, og prinsippfor forlengelseav turvei vist med blå stiplet strek.

Markedsvurderinger
Forslagsstillervurderer at det er mangelpå egnedearealerfor lager-og logistikkbedrifteri Follo.
Bransjenhar lengehatt sterk vekstog stort omstillingsbehov.Hovedtrendenehar vært:
a) Utflytting fra Oslo,som følgeav Oslokommunespolitikk, med prioritering av bolig foran
næringi gamlenæringsområder,som Groruddalen.
b) Lokaliseringtil NØ-korridoren,hvor det er lagt ut store arealerfor næring.Spesielt
GardermoenParkkan tilby store ledigearealer.
Denneutviklingenskaperøkt godstrafikkgjennomOslo,da en svært stor del av godstrafikkener
trafikk mellom Sverige/kontinentetog Norge,og det aller mestehar Oslo-markedetsom målpunkt.I
Oslofinner vi jernbanensgodsterminalpå Alnabru,omkransetav de store samlasterne,og dette gir
et trafikkmønstersom gjør at lokaliseringav lagerbedrifternord for Oslogir uheldigekonsekvenser
for veitrafikk og klima. For godstransportener Alnabruog Oslomarkedetet viktig knutepunkt,og
bransjenslokaliseringi forhold til dette knutepunktet er viktig.
Eksisterendeområderi Follo,som Regnbuen/Fugleåsen
og Vinterbro, er nær fylt opp. Vestbysitter
ennåpå noe ledigearealer,men avstandentil Oslogjør at dette ikke er den optimale beliggenheten.
I Vinterbro møtesE-18,E-6og E134(Oslofjordforbindelsen),dette fremheverVinterbro som et
meget attraktivt knutepunkt for bedriftsetableringer.
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Det er såledesen vissubalansemellom arealressursenepå den ene siden,og behov/etterspørselpå
den andre.Vinterbro TomteselskapAShar som mål å leggetil rette for næringersærligknyttet til
næringsmiddelindustripå Vinterbro. Med etableringav Rema1000 sin hoveddistribunalpå
Vinterbro, skjer det «knoppskyting»av næringerinnen næringsmiddelindustrisom ser fordeler av å
liggei sammeområde.
Sammenstillingav konsekvenstemaer
Nedenforgir forslagstillersin vurderingav de hovedtemaersom kommunenskalutrede i sin
konsekvensutredning
av arealinnspill.Vurderingengis som en «trafikklysvurdering»,der:
grønt indikerer at innspillet i stor grad er i samsvarmed overordnedesamfunnsmål,eller har
positive eller ingen/smånegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
gult indikerer at innspillet i noen gradgår på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det
er middelsstore negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
rødt indikerer at innspillet går klart på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det er
store negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
Vurderingstema

Kommentar

Kommunenslangsiktigearealstrategi

Kommunenber i sin langsiktigearealstrategiom
innspill til fortetting i eksisterendenæringsområderog
nye arealertil næringsformåli tilknytning til
eksisterendenæringsformålog i tilknytning til
motorveiene

Lokaliseringog transport

Områdethar atkomst via Kveldroveientil E18i
Nygårdskrysset.Områdetoppfyller i stor grad
lokaliseringskriterierfor dennetype virksomheti
statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, arealog transportplanlegging,samt regionalplan for areal
og transport i Osloog Akershus.

Natur, landbruk,friluftsliv- og
kulturverdier

Registrertnaturtypelokalitetknyttet til området
anseestapt. Det er ikke registrert turede arter i
naturbase.
Områdethar skogmed middelstil høy bonitet. Berørt
eiendomer ikke en landbrukseiendom.
Vardåsen/Kirkerudåsen
er registrert som et svært
viktig nærturterreng,og det er flere stier gjennom
området. Det totale friluftsområdet omfatter ca. 1300
dekar,og innspillet vurderesikke å ha stor betydning
for friluftsområdetsfunksjon.
Det er registrert ett automatiskfreda kulturminne
innenfor området.
Innspillet innebærerikke etableringav bebyggelse
med støyømfintligbruksformåleller bruksformålsom
er følsomt for luftforurensning,og det er heller ikke
bebyggelsesom forventeså væreutsatt for eventuell
støy fra området. Nødvendigmed tiltak for å sikre
vannkvalitetfør utslipp til vannressurs.

Miljø

Klima

Innspillet er i samsvarmed overordnedeføringer for
lokaliseringav dennetype virksomhet,og området er
gunstiglokaliserti forhold til næringstransport.Dette
leggestil grunn for vurderingav klimavirkninger.
Arealbruksendringfra skogtil bebygdareal medfører
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klimagassutslipp,men dette må seesi sammenheng
med lokaliseringog den videre utviklingenav et tiltak
innenfor området.
Infrastruktur

Utbyggingav området generererikke behov for ny
sosialinfrastruktur.
Det er eksisterendekommunaltekniskinfrastruktur
som er lagt fram mot området. Det antasat dennehar
tilstrekkeligkapasitet.

Barnog ungesoppvekstsvilkår

Innspillet berører nærturområdefor befolkningen,
men ikke arealersom er i særskiltbruk for lek og
opphold. Skolerog barnehagerbruker området til i
undervisningog til aktivitet. Inngrepeti tur- og
aktivitetsområdetanseesimidlertid som lite, og det er
ikke kjent at det er spesielleturmål innenfor det
aktuelle området.

Risiko-og sårbarhet

Ut fra registreringerer det ikke vurdert at det er
risikoforholdmed uakseptabelrisiko. Tiltak knyttet til
knyttet til vannhåndteringog andre bør vurderesved
planleggingav tiltak i nesteplanfase.Risiko-og
sårbarhetsanalyse
er forutsatt gjennomførti denne
forbindelse.
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VEDLEGG
I SJEKKLISTE
PLANINNSPILL
SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill
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a. Område/skolekrets

Vinterbro/Nordbyskolekrets

b. Adresse

-

c. Gårds-og bruksnummer

104/49

d. Forslagstiller

Vinterbro TomteselskapAS

e. Dagensbruk

Skogbruk

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

18

g. Formåli gjeldendekommuneplan

Næringsvirksomhet

h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan

Nei

i. Ønsketformål

Næringsvirksomhet

-Hvis bolig: Antatt type og antall
-Hvis næring:Antatt type og omfang
-Annet formål
2. Kart –arealinnspill
a. Vedlagtkart

rt
a
K

Seplaninnspill-rapport

3. Dokumentasjonav arealinnspill
l
a
n
u
m
m
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K

g
o
g
rin
e
lis
a
k
o
L

r a. I tråd med kommunenslangsiktige
e
g arealstrategii planprogrammet.
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r
fø
e
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter

Ca2,5 km

c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)

Ca10 km

d. Nærhettil gang-og sykkelveger
rt
o
p
s
n e. Nærhettil kollektivtilbud
ra
T
f. Veinett
- Avstandog adkomsttil europaveg,
fylkesvegog kommunalveg.

-,
r
tu
a
N

-k
u
r
b
d
n
la

Seplaninnspill-rapport

00 meter i Kveldroveien/regulert fram til
grensefor arealinnspill.
Busstoppi Kveldroveien,ca 900 meter
Atkomst til E18via Nygårdskryssetog
Kveldroveien,ca 2,5 km.
Seplaninnspill-rapport

liv
g. Landbrukog skog
fts
- Dyrkaog dyrkbarjord
frilu
, - Produktiv/uproduktivskog
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iljø
M

h. Naturmangfold

Seplaninnspill-rapport

- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker
i. Små-og storvilts trekkruter

Seplaninnspill-rapport

j. Kulturminnerog kulturlandskap

Seplaninnspill-rapport

k. Friluftsinteresser

Seplaninnspill-rapport

l. Støy

Seplaninnspill-rapport

m. Vannmiljø

Seplaninnspill-rapport

- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregående
skole

r
tu
k
tru
s
fra
In

- avstandtil
o. Behovfor skoleskyss

Nei

p. Idrettsanlegg

Ikke relevant

- avstandtil
q. Helsetjenester

Ikke relevant.Legetilbudpå Vinterbro.
Sykehusi Ski.

- lege,helsesøster,sykehjem
t
e
rh
a
b
rå
s
g
o
o
ik
is
R

Ikke relevant

r. Flomog overvann

Seplaninnspill-rapport

s. Grunnforholdog rasfare

Seplaninnspill-rapport

- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet

Seplaninnspill-rapport

- Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Seplaninnspill-rapport
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arealbruksendring(www.miljødirektoratet.no)
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Sammendrag
Norconsult AS har på oppdrag for Tomtebanken 2 foretatt en kartlegging og vurdering av naturmangfold og
naturressurser i Nøstvedtmarka i Ski og Ås kommuner. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med rullering av
Ås kommunes kommuneplan. Kommunen har i sine retningslinjer tatt til orde for ytterligere fokus på vern av
dyrket mark. Grunneier ønsker en vurdering av mulige utbyggingsarealer i LNF-områdene rundt Vinterbro.
Vinterbro er et trafikknutepunkt hvor både E6, E18 og Oslofjordforbindelsen møtes. I dag er de fleste arealer
avsatt til næringsformål ferdig utbygget. Grunneier har følgelig iverksatt kartleggingene for å se om det kan
være områder innenfor eiendommene (gnr 107/1,105/1,104/1) som kan reguleres til næringsformål ved
rullering av kommuneplanen i 2019. Norconsults kartlegging har vært todelt: Først ble det gjennomført en
oppsummering og gjennomgang av eksisterende informasjon om naturverdiene i hele Nøstvedtmarka med
oversiktsbefaring og supplering av eksisterende data. Dernest ble det gjennomført en grundigere kartlegging
av et særlig aktuelt utbyggingsområde.
Som forventet er naturverdiene i Nøstvedtmarka store. Her finnes viktige naturtyper knyttet både til skog og
til kulturlandskap. Av viktige naturtyper knyttet til skog finnes verdifulle områder med gammel granskog,
gråor-heggeskog og rik edelløvskog. Det er hugget mye i Nøstvedtmarka i senere år og to lokaliteter som
tidligere er vurdert som verdifulle er i dag borte grunnet hogst. Andre er i større og mindre grad redusert av
hogster. Under feltkartleggingen i 2019 ble det avgrenset en ny lokalitet som fanger opp den største
forekomsten av den sjeldne og truede arten dragehode (VU). Områdeter beskrevet som naturbeitemark i
gjengroing. I dag er grunneiers skjøtsel av området, i form avslått av bringebær og staudebuskersamt
luking rundt plantene så de ikke skygges av uønskede planter, avgjørende for at verdiene opprettholdes
I Nøstvedtmarka er det et nettverk av dammer som er gravd ut med det formål å sikre vann til eventuell
slukking av skogbranner. Dammene vedlikeholdes av grunneier og fremstår i dag som verdifulle både for
amfibier, vanninsekter og vannplanter. Da avstanden mellom dammene er liten vurderes dette nettverket av
dammer å utgjøre et svært viktig og robust leveområde for amfibier. Det ble ikke foretatt nærmere
undersøkelser av dyreliv i dammene i 2019, men det er overveiende sannsynlig at både småsalamander og
storsalamander lever her.
Undersøkelsene i det mer konkrete utbyggingsområdet viste at detinnenfor denne avgrensingen finnes
gammel granskog med forekomster av flere rødlistede arter knyttet til verdifulle gamle granskoger. I
artsdatabanken foreligger mange tidligere registreringer fra området, men da hovedsakelig sentrert i den helt
sørligste delen av naturtypelokaliteten. Norconsults kartlegging viste imidlertid at mange av de samme
artene også var å finne høyere opp og lengere nord i lisiden. Ut fra dette ble det utarbeidet et nytt verdikart
som differensierer de ulike delene av utbyggingsområdet etter naturverdi.
Det foreslåtte utbyggingsarealet vil ikke komme i konflikt med dyrket mark. Skogen i området er en verdifull
ressurs da boniteten i området er stedvis høy, men grunnet vanskelige driftsforhold har bare mindre deler av
skogen i området blitt driftet.
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1 Innledning
Norconsult AS har på oppdrag for Tomtebanken 2 foretatt en kartlegging og vurdering av naturmangfold og
naturressurser i Nøstvedtmarka i Ås kommune. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med rullering av Ås
kommunes kommuneplan. Kommunen har i sine retningslinjer tatt til orde for ytterligere fokus på vern av
dyrket mark og grunneier ønsker en vurdering av mulige utbyggingsarealer i LNF-områdene rundt Vinterbro.
Vinterbro er et trafikknutepunkt hvor både E6, E18 og Oslofjordforbindelsen møtes. I dag er de fleste arealer
avsatt til næringsformål i Ås ferdig utbygget. Grunneier har følgelig iverksatt kartleggingene for å se om det
kan være områder innenfor eiendommene (gnr 107/1,105/1,104/1) som kan reguleres til næringsformål ved
rullering av kommuneplanen i 2019.
Norconsults kartlegging har vært todelt: Først ble det gjennomført en oppsummering og gjennomgang av
eksisterende informasjon om naturverdiene i hele Nøstvedtmarka med oversiktsbefaring og supplering av
eksisterende data. Dernest ble det gjennomført en grundigere kartlegging av særlig aktuelle
utbyggingsområder.
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2 Metode
Norconsults kartlegging har vært todelt: Først ble det gjennomført en oppsummering og gjennomgang av
eksisterende informasjon om naturverdiene i hele Nøstvedtmarka med oversiktsbefaring og supplering av
eksisterende data. Dernest ble det gjennomført en grundigere kartlegging av et særlig aktuelt
utbyggingsområde.
Eksisterende informasjon om berggrunn, skogdekke, naturtyper og artsforekomster i planområdet er
innhentet fra offentlige databaser (Nasjonal bergrunnsdatabase/NGU, Naturbase/Miljødirektoratet,
Artskart/Artsdatabanken og Kilden/Nibio)
Feltbefaring i Nøstvedtmarka med spesielt fokus på planområdet ble gjennomført den 27-28.05.2019.
Arbeidet ble gjennomført av Annie Ås Hovind og Torgeir Isdahl. Kartleggingen omfattet identifisering av
naturtypelokaliteter etter DN håndbok 13 samt punktregistreringer av rødlistearter.
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3 Områdebeskrivelse
Nøstvedtmarka er et større naturområde ved Vinterbro, øst for E6 (Figur 1). Området omfatter større
områder med produksjonsskog av gran i ulike aldersklasser samt områder med mindre hogstpåvirket eldre
granskog. Rundt Nøstvedt gård finnes kulturlandskap med åkre, enger, gamle trær og en rekke dammer av
ulik størrelse. Flere grusveier, stier og noen kraftledninger krysser området. Området omfatter et større
pukkverk i øst, vis-a-vis Tusenfryd.
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Figur 1 Kart over utredningsområdet(sort linje).(Området skal også omfatte området navngitt med Furuset Følg
eiendomsgrensen.)
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Berggrunnen i området består hovedsakelig av relativt fattige bergarter som granittisk gneis, glimmergneis
og glimmerskifer. Disse bergartene gir normalt ikke grunnlag for spesielt rik eller artsrik vegetasjon. I sør i
området finnes det en gang av amfibolitt. Dette er en rik bergart som kan gi opphav til en spennende
vegetasjon. Nord i området ligger berggrunnen i dagen, mens det i sørlige deler finnes tykke marine
avsetninger i lavereliggende deler, strandavsetninger og enkelte rygger dannet som randmorener.

Figur 2. Venstre: Berggrunnen i utredningsområdet består av diorittisk til granittisk gneis (rosa), glimmergneis,
glimmerskifer (grønn) samt ganger av monzonitt og rombeporfyr i nord (gammelrød) og en gang av rik amfibolitt (dyprød)
i sør. Dette er overveiende fattige bergarter med unntak av amfibolitt som kan gi en spennende og artsrik vegetasjon.
Høyre: Det er stor variasjon i mengder og opphav for løsmasser. I nord hovedsakelig bart fjell (rosa) og tynne torvdekker
over bart fjell (lys brun). I sør marine avsetninger (blått) og strandavsetninger (lyseblått) og spredte randmorener (grønn).
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4 Naturverdier
4.1

Viktige naturtyper

Innenfor utredningsområdet finnes 9 naturtypelokaliteter som var kjent fra tidligere. Det presiseres at det
ligger flere områder i umiddelbar tilknytning til utredningsområdet, men disse er ikke tatt med i rapporten.

Figur 3. Tidligere registrerte viktige naturtyper etter DN-håndbok 13. Fargene angir svært viktig (rød), viktig (oransje) og
lokalt viktig (gul). Under befaringen ble det påvist at lokalitet 7 har gått tapt.
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Tabell 1. Oversikt over naturtypelokaliteter fra naturbase med oppdatert status basert på feltkartlegging eller studier av
flybilder og hogstkart..
NR
1

Navn
Amundsneset

Lok.nr
BN00051832

Naturtype
Rik edellauvskog

Verdi
B

2

Tjuvdalen

BN00051833

Rik barskog

Tapt

3

Gjersjøen ved
Ringnestunnelen

BN00051801

Kantkratt

C

4

Vest for Fåleslora

BN00051831

Rik edellauvskog

B

5

Nord for Nøstvedt

BN00051834

Gråor-heggeskog

C

6

Nøstvet

BN00051899

Kantkratt

C

7

Nord for Vinterbro

BN00051830

Rik edellauvskog

Tapt

9

Vest for Stuene

BN00051827

Gammel barskog

A

10

Vinterbro

BN00051992

Gammel barskog

B

Kunnskapsgrunnlag
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som en
ung lindebestand som skjøttes av grunneier, med
blåveis og fingerstarr. Myrstjerneblom (VU) er
registrert rett sør for lokaliteten i 2011.
Lågurtedellauvskog er rødlistet naturtype (VU). Intakt.
Verifisert på flybilder og felt.
En tidligere frodig granskog langs bekken i kløfta og et
stykke ut på hver side, blandet med gråor-dominert
skog. Forekomst av arter som tannrot, trollbær,
myskegras og stortujamose. Hele lokaliteten er i dag
hugget og består av plantefelt i hogstklasse 2.
Verifisert på flybilder og hogstkart.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som bratt
sør- til vestvendt bergvegg og kantkratt i overgang
mot skog ved Ringnestunnelen. Forekomst av de noe
kalkkrevende artene blodstorkenebb, bergmynte,
putevrimose og krusfellmose. Ingen forekomster av
rødlistet vegetasjon registrert. Intakt. Verifisert på
flybilder.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som almlindeskog i vestvendt skråning, til dels i trang kløft
med mosekledde berg. Hassel og lind dominerer i
tresjiktet, forekomst av blåveis, leddved, trollbær og
tysbast. Ingen forekomster av rødlistet vegetasjon er
registrert. Lågurtedellauvskog er rødlistet naturtype
(VU). Bør rekartlegges. Ikke kartlagt i 2019.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som
gråorheggeskog langs bekk i liten nordvendt kløft nord
for gården Nøstvedt. I tresjiktet inngår ask (VU) og
alm (VU). For øvrig nokså ordinær vegetasjon uten
øvrige rødlistearter. Lokaliteten er noe påvirket av
hogst i senere år, men er stort sett intakt. Verifisert på
flybilder.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som to
dammer og kantkratt i overgang mellom åker og
barskog. Funn av dragehode (VU) i sørenden av
lokaliteten. Noe er hugget i midten av området.
En tidligere frodig edeløvskog i liten kløft med bekk og
moserike bergvegger, med myske, blåveis og trollbær
som er bekreftet tapt i 2019. Hele lokaliteten er
hugget. Verifisert i felt.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som
relativt rik, gammel granskog, med til dels grove,
rotvelta grantrær, mye hassel, og forekomst av
gammelgranlav. Ingen rødlistet vegetasjon er
registrert. Intakt. Verifisert i felt 2019.
Lokaliteten ble sist kartlagt i 2004. Rekartlagt i 2019.
Fremdeles intakt og verdifull. Se nærmere om dette
senere i rapporten.
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Nye naturtypelokaliteter
Det ble under kartleggingen i 2019 avgrenset en ny naturtype. Dette var den store forekomsten av
dragehode (VU) som vokser i en grunnlendt skråning ned mot veien rett sør for Nøstvedt gård. Ut fra våre
funn er dette den største og mest vitale bestanden av dragehode i Nøstvedtmarka. Lokaliteten har trolig
tidligere blitt beitet, men opphør av beite har gjort at vegetasjonen gror igjen. Ifølge grunneier drives det årlig
skjøtsel og vegetasjonsrydding på lokaliteten for at bestanden skal bestå og helst utvikle seg. Innenfor
lokaliteten er det også funnet andre rødlistede karplanter som stavklokke (NT) og bakkemaure (NT).
Tabell 2Oversikt over nye lokaliteter i utredningsområdet.
NR
11

Lokalitetsnavn
Sør for Nøstvedt gård

Lok.nr
11

Naturtype
Naturbeitemark

Verdi
A

Naturtypebeskrivelse
Den største og mest vitale forekomsten av
dragehode i Nøstvedtmarka.

Figur 4. Den sjeldne og truede arten dragehode (VU) forekommerrikelig langsvegen sør for Nøstvedt gård.

4.2

Fugl og dyreliv

I kulturlandskapet på Nøstvedt er det registrert åkerrikse (CR) som potensielt kan hekke her. Andre
potensielle hekkefugler i tilknytning til kulturlandskapet rundt Nøstvedt gård inkluderer vipe (EN), sanglerke
(VU) og stær (NT), men ingen av disse ble observert under befaring i 2019. Hekkende stokkand ble
observert i dammen sør for Nøstvedt under befaring i mai 2019. I naturtypelokaliteten Vinterbro ble det
registrert hekkende hønsehauk (NT) i 2004 (Naturbase, 2019). Andre rovfugler som ikke står på rødlista har
også potensial for å hekke her, slik som musvåk, spurvehauk, kattugle og spurveugle. Det ble ikke gjort noen
observasjoner av fugl under befaring av dette området, utover musvåk. Andre registrerte rødlistede
fuglearter som inngår i naturtypen inkluderer gulspurv (NT).
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Dyrelivet i Ås kommune er sterkt preget av menneskelig tilstedeværelse som gjør at hjortevilt som rådyr og
elg opptrer hyppig i kulturlandskapet. I perioden 2016-2017 ble det gjennomført kartlegging av elgtrekk i
Follo området (Ås kommune, 2019). Det er registrert et hovedtrekk for vilt i nord-sørgående retning som
berører den nordvestlige delen av utredningsområdet. Dette trekket er under press og er allerede klart
negativt påvirket av utbyggingsprosjekter i området. Trekketsom tidligere gikk sørover på østsiden av E18
blir i stor grad blokkert av utbyggingene av Solberg Øst, mens trekkene som tradisjonelt gikk sørvestover er i
ferd med å bli helt blokkert av utviklingen av handelsområdene og transformatorstasjonen på vestsiden av
E18. Det opprinnelige trekket gikk rett over der transformatorstasjonen ligger i dag. Det går i dag en del dyr
mellom transformatorstasjonen og McDonald, men ved realisering av planene om nytt Maxbo bygg i området
vil trolig også denne beskjedne passasjen blokkeres. Ut over disse større trekksystemene går det i tillegg
flere mindre lokale trekk gjennom Nøstvedtmarka.
Området kan videre utgjøre viktige økologiske funksjonsområder for annet vilt, slik som hjort, rådyr, mår,
røyskatt, grevling, gaupe, rødrev, hare, ekorn, smågnagere, spissmus, flaggermus, pinnsvin, firfisle, stålorm,
hoggorm, buorm, buttsnutefrosk, padde, storsalamander og småsalamander. Det er i tillegg gjort
enkeltobservasjoner av både ulv og gaupe i området.
Det er registrert flere dammer innenfor utredningsområdet, i tillegg til Vassflobekken som renner vest for
planområdet. Kartlegging av amfibiedammer i kommunen ble utført i 2009 v/ Kjell Sandaas og Ås kommune.
Her ble det registrert rødlistede amfibiearter som småsalamander, storsalamander, spissnutefrosk,
buttsnutefrosk og padde. Dammene med tilhørende kantvegetasjon utgjør viktige økologiske
funksjonsområder for både amfibier og insekter samt vandringskorridorer for en rekke arter.

Nye økologiske funksjonsområder
Det ble under kartleggingen i 2019 avgrenset fem nye dammer innenfor utredningsområdet. Dette er
dammer som opprinnelig er anlagt som brannvanndammer. Grunneier holder disse dammene i hevd og i
dag fremstår samtlige som verdifulle. Det ble ikke gjennomført fellefangst eller håving etter amfibier, men ut
fra størrelse og beskaffenhet var begge svært velegnet for amfibier. Det er overveiende sannsynlig at det i
tillegg til frosk og padder også finnes småsalamander i dammene, og det kan ei heller utelukkes at
storsalamander finnes her.
Det er god produksjon av insekter i alle dammene, og særlig dammen ved Elgjartun (12) hadde et yrende
insektliv i og rundt dammen under befaring i juni 2019. Ved dammen ble det observert bemerkelsesverdig
mye vannymfer og øyenstikkere i lufta. I dammen ble det blant annet observert paddetroll, vannymfer,
vannkalver og vannløper. Dammen har en velutviklet kant- og flytvegetasjon med arter som bred dunkjevle,
vassgro, skogsivaks, flaskestarr, mjødurt, bekkeblom og andemat. Det ble observert beitende stokkand ved
befaring i mai 2019, samt flokker av jaktende låvesvale.
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Figur 5. I området rundt Nøstvedt gård finnes det flere dammer i god hevd. Til sammen utgjør disse et robust og verdifullt
leveområde for amfibier.
Tabell 3Oversikt over lokaliteter i utredningsområdet. Dammer markert som ny har ikke tidligere blitt registrert i
naturbase.
NR
8

Lokalitetsnavn
Myra (Haretorget)

Naturtype
Dam

Verdi
A

12

Elgjartun

Ny

Dam

A

13

Vest for Nøstvedt gård

Ny

Dam

A

14

Gårdsdam Nøstvedt gård

Ny

Dam

A

15

Lindammen Nøstvedt gård

Dam

A

Naturtypebeskrivelse
Tidligere registrert som viktig naturtype. Registrert forekomst
av storsalamander (NT) i 1997.Etablert en ny dam 2014.
Gjenbefart i 2019. Fremdeles godt egnet for amfibier.
Stor fin dam uten fisk. Rikt insektliv og fine varierte kantsoner.
Dyp nok for storsalamander.
Nyrestaurert dam ute i åpent område. Brukbart med insektliv.
Noe dårlig utviklede kantsoner.
Stor og fin dam. Grenser til gressplen og skogkant.
To dammer som ligger innenfor en tidligere registrert
naturtype. Dammene er i god hevd.
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Figur 6. VedElgjartun (nr. 12) ligger en stor og svært fin dam som trolig er leveområde for flere arter av amfibier. I
dammen finnes i dag et yrende liv av vanninsekter og en relativt rik flora av vannplanter.
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Figur 7. Ved Nøstvedt gård ligger en gårdsdam i tilknytning til gården. Det ligger flere dammer i og rundt Nøstvedt gård
og til sammen utgjør disse et verdifullt kompleks av dammer. Området er antagelig av de mest robuste leveområdene for
amfibier i Ski og Ås.

4.3

Rødlistearter

Det er de siste årene gjennomført omfattende frivillig artskartlegging i utredningsområdet. Mange av funnene
er innenfor lokaliteten Vinterbro (gammel granskog, nr. 10). Under befaring i mai 2019 ble det registrert en
rekke nye forekomster av de nær truede artene rynkeskinn (NT), svartsonekjuke (NT) og rosenkjuke (NT)
innenfor denne lokaliteten.
I områdene rundt Nøstvedt gård er det registrert flere forekomster av den prioriterte arten dragehode (VU).
En større forekomst av dragehode ble bekreftet under befaring i mai 2019. Denne forekomsten ble avgrenset
som en ny viktig naturtype (nr. 11).
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Figur 8. Den rødlistede barksoppen rynkeskinn (NT) ble funnet en rekke steder i gammelskogslokaliteten.

Figur 9. Den rødlistede artenrosenkjuke(NT) ble funnet en rekke steder i gammelskogslokaliteten.
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Figur 10Registrerte forekomster av rødlistearter i utrednings-og planområdet. (gule sirkler = arter i kategori VU, oransje
firkanter = arter i kategori NT).

p:\2019\nøstvedtmarka\endelig rapport 16.01.2020\nøstvedtmarka_naturmangfold og naturressurser_16.01.20.docx

2020-01-31 | Side 18av 33

Nøstvedtmarka
Verdier knyttet til naturmangfold og naturressurser
Oppdragsnr.: 5191759 Dokumentnr.: 2 Versjon: J02

5 Jord- og skogbruksressurser
Innenfor utredningsområdet i Nøstvedtmarka er det store arealer med produktiv barskog på overveiende høy
og middels bonitet (Figur 11).

Figur 11. Innenfor utredningsområdet finnes store arealer med produktiv barskog på middels og høy bonitet (NIBIO).
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I Figur 12 vises aldersklasser i skog kartlagt i 2010 i forbindelse med rullering av skogbruksplanene i
ormdået. Her fremstår Nøstvedtmarka som et område med mye eldre og gammel skog. Større
sammenhengende områder med gammel granskog på høy bonitet er ganske sjeldent på Østlandet Store
deler av gammelskogen er hugget senere år.

Figur 12. I kartinnsynene til NIBIO vises et alderskart for skogen i Nøstvedtmarka slik den var i registreringsåret 2010.
(Kilde: NIBIO - Kilden).

p:\2019\nøstvedtmarka\endelig rapport 16.01.2020\nøstvedtmarka_naturmangfold og naturressurser_16.01.20.docx

2020-01-31 | Side 20av 33

Nøstvedtmarka
Verdier knyttet til naturmangfold og naturressurser
Oppdragsnr.: 5191759 Dokumentnr.: 2 Versjon: J02

Det er siden 2010 hodt relativt kraftig i hele Nøstvedtmarka og andelen eldre og gammel skog er betydelig
redusert. I Figur 13 er alderskartet for området suplert med en raster over områder som er hugget i senere
år. Kartet er relativt grovt og baserer seg på studier av flyfoto og samtaler med grunneiere i området.

Figur 13. Kart overaldersklasser oppdatert basert på studier av flyfoto og opplysninger fra grunneiere. Områder hugget
etter siste kartlegging er angitt med blå skravur.
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Det er gjennomført Miljøkartlegginger i Skog (MIS) i Nøstvedtmarka, og flere områder ble trukket frem som
verdifulle. Disse lokalitetene har skogbruker pålagt seg selv å ivareta. Områdene har god overlapp med
avgrensningene etter DN-håndbok 13.

Figur 14. Skogbrukets Miljøkartlegging i Skog (MIS) har avgrenset en rekke verdifulle lokaliteter i Nøstvedtmarka som
grunneier erpålagt å ta vare på.
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Det finnes arealer med både fulldyrket mark, overflatedyrket mark og innmarksbeite i Nøstvedtmarka.
Arealene i Ås kommune ligger ved Nøstvedt gård, Stuene og Gårdmannsbråten (Figur 15).

Figur 15. Det finne arealer med både fulldyrket mark, overflatedyrket mark og innmarksbeite i Nøstvedtmarka.
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6 Vurdering av mulig utbyggingsareal
Grunneier har i samarbeid med Øst Plan AS ønsket å se nærmere på et konkret mulig utbyggingsområde i
de bratte lisidene ned mot Vinterdalen og Vinterbro innenfor eiendommene gnr 107/1,105/1,104/1. Dette
området har gode muligheter for veiatkomst, og ligger i tilknytning til Franzefoss steinbrudd og
industriområdene på andre siden av europaveien. Et annet viktig premiss for denne plasseringen er at den i
liten grad fragmenterer eller påvirker de svært verdifulle friluftsområdene inne i Nøstvedtmarka. Det finnes
vel og merke en delvis gjengrodd tidligere merket sti gjennom det foreslåtte området, men bruken av denne
og de bratte og lite tilgjengelige områdene i lisidene ned mot E6/E18 er svært begrenset sett i forhold til
lengre inne i marka.
Derimot er det kjent at man i dette området finner eldre skog som grunnet vanskelige driftsforhold er lite
hogstpåvirket. I gamle data fra naturbase (2004) er store deler av lia merket av som viktig naturtype, men ut
fra mer detaljerte oversikter av artsfunn fra artsdatabanken later verdiene til å være mer konsentrert i mindre
områder innenfor den store figuren (Figur 17). Utbredelsen av rødlistearter har nokså god overlapp med de
områdene av lia som er mindre hogstpåvirket(Figur 16).
Norconsult gjennomførte en kartlegging av området den 27.05.2019 med særlig fokus på rødlistede arter for
å vurdere naturverdiene innenfor hele det foreslåtte planområdet samt oppdatere beskrivelsen av fra før
avgrensede naturtypen som ikke hadde blitt vurdert siden 2004.

Figur 16. Historiske flyfoto over området fra henholdsvis 1988 (venstre) og (2008). Historiske flyfoto vitner om større
hogstpåvirkning i sentrale deler av området.
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6.1

Naturverdier i planområdet

Planområdet overlapper i stor grad med naturtypelokaliteten Vinterbro (BN00051992). Lokaliteten er
registrert som gammel barskog med viktig verdi (B) i Naturbase den 21.10.2004. Beskrivelsen av lokaliteten
ble sist oppdatert av BioFokus i 2006. Følgende beskrivelse fremkommer av Naturbase:
«Storparten av biotopen utgjøres av ulike barskogsutforminger; furudominert bærlyngskog på grunnlendte
partier, blåbærgranskog dekker store areal, og spesielt i de sørlige deler finnes det større partier med
småbregne- og lågurt granskog. Skogalder og påvirkningsgrad varierer en god del. De eldste partiene finnes
sentralt i biotopen, og der også ofte i kombinasjon med velutviklet busksjikt (hassel) og rik bakkevegetasjon.
Generelt er skogområdene i nord yngre/ mindre død ved rike, og stedvis med ganske tette granbestander. I
nedre del av lia i sørvest er det foretatt en rekke mindre flatehogster i ny tid, ofte i små ravinedaler. Enkelte
små ravinedaler er fremdeles intakte. Langs Vassflobekken i vest er detforholdsvis godt utviklet gråorheggeskog, stedvis med strutseving. Bekken er sterkt slamforurenset pga anleggsvirksomhet i nærheten. Se
ellers litteraturliste for ytterligere beskrivelser.
Konklusjon: Ganske stort naturskogsområde med god variasjon i vegetasjonstyper. Utpregete gradienter i
fuktighet, rikhet og vegetasjon på små avstander. Tydelig småskalamosaikk i vegetasjonen, ofte indusert av
bergframspring og bergvegger. Store deler av lokaliteten preges av rik, storvokst, grandominert lågurtskog
med innslag av mange forskjellige løvtrær. Påvirkningsgraden er lav til å være et høybonitets, sentralt
beliggende lavlandsområde. Dødvedmengden er stort sett ganske bra, også en del store dimensjoner, men
sterkt nedbrutte læger er underrepresentert. Pga. den høye boniteten og lange vekstsesongen vil skogen
raskt hente seg inn. En del interessante arter ble funnet, deriblant 5 rødlistete. Gammel skog i boreonemoral
sone rundt Oslofjorden er generelt rike insektmiljøer. Dette gjelder sannsynligvis også Vinterbro. Mangel på
en del lavarter som burde forekomme på de gamle løvtrærne (for eksempel lungenever) kan muligens
tilskrives lokal forurensing fra E18 og/eller industri. Lokaliteten har utvilsomt høy regional verdi. Såpass
store, lite påvirkete skogområder på høy bonitet i lavlandet rundt Oslofjorden er sjeldne.»
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Figur 17. Figuren viser dentidligere registrerte naturtypen Vinterbro (BN00051992) som tidligere er vurdert til å være en
viktig naturtype (B) samt funn av rødlistede arter registrert i artsdatabanken.

Vurdering etter kartleggingen i 2019
Naturtypelokaliteten ble gjenbefart av Annie Ås Hovind og Torgeir Isdahl den 27.05.2019 med spesielt fokus
på de delene av området med fåregistrerte forekomster av rødlistearter. Området utgjør et større,
sammenhengende gammelskogsområde (556,4 daa) langs ei vestvendt liside med E18 i vest og en kraftlinje
i øst. Området er videre avgrenset mot jordbruksareal i sør og et pukkverk i nord og forøvrig mot partier med
yngre og mer hogstpåvirket skog. Eksisterende avgrensning vurderes i hovedsak som god, selv om området
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stedvis omfatter mer hogstpåvirket skog, hogstflater og bjørkesuksesjoner etter hogst, spesielt i sentrale
deler.
Berggrunnen i den vestvendte lia er i hovedsak fattig med innslag av rikere bergarter som amfibolitt, dekket
av et stedvis tynt lag med hummus. Den sørlige delen har partier med marine avsetninger. Naturtypen
domineres av eldre blåbær- og svak lågurtgranskog samt furudominert bærlyngskog med innslag av eik i
grunnlendte partier. Edelløvtrær som ask og alm forekommer, spesielt sørøst i lokaliteten. Skrentene sentralt
i lokaliteten har større innslag av lind. I nord gir flere bekkefremspring opphav til stedvis rikere og svakt
kildepåvirket flora, som delvis inngår i en MiS-biotop med rik bakkevegetasjon. Slike rikere partier har
skogsvever, fingerstarr og teiebær i feltsjiktet og hassel i busksjiktet. Det er avgrenset en rekke MiS-biotoper
også lenger sør i lokaliteten.
Selv om området er delvis forringet av hogst i sentrale deler fremstår lokaliteten som relativt intakt, med
sammenhengende eldre skog og stedvis større mengder død ved fra nord til sør. Død ved utgjør substrat for
en rekke rødlistede vedboende sopparter (Tabell 4), samt andre lav- og sopparter knyttet til eldre granskog
(f.eks. kattefotlav, gammelgranlav, bleik vokslav, granrustkjuke og tjærekjuke). Det er registrert totalt 10
rødlistearter innenfor lokaliteten, hvorav fire er sårbare (VU) og seks nær truede (NT) arter. De fleste artene
har flere forekomster innenfor lokaliteten, og de nær truede artene rosenkjuke, rynkeskinn og svartsonekjuke
forekommer spesielt hyppig.

Figur 18. I planområdet finnes et større område med gammel barskog hvor det finnes flere typiske indikatorarter knyttet
til verdifull eldre skog.
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Det ble ikke observert vilt i området under befaring, men det er registrert hekkende hønsehauk (NT) i
området i 2004 (Naturbase, 2019). Området utgjør videre et potensielt hekkeområde for øvrige rovfugler, slik
som musvåk, spurvehauk, kattugle og spurveugle (Ås kommune, 2019). Det er også registrert et hovedtrekk
for vilt og flere lokale trekk gjennom lokaliteten i nordøst-sørøstlig retning (Ås kommune, 2019).
Lokaliteten utgjør et relativt stort sammenhengende naturskogsområde (556,4 daa) sammenlignet med
andre gamle granskoger i Ås kommune som totalt utgjør 662 daa. Det er en god del død ved i området og en
relativt stor andel eldre granskog med forekomst av flere tilknyttede rødlistede sopparter. I tillegg er
lokaliteten et viktig funksjonsområde for vilt med kryssende hoved- og lokaltrekk gjennom lokaliteten. Samlet
vurderes verdien som viktig (B).
Tabell 4Oversikt over rødlistearter registrert i planområdet.

Art
Gul snyltekjuke
Klengekjuke
Alm
Ask
Bølgekjuke
Rynkeskinn
Svartsonekjuke
Rosenkjuke
Grankullskorpe
Grønnsko

Rødlistekategori
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
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Figur 19. I kartet visesalle nye funn av rødlistede arter som store oransje firkanter med hvit omkrets (samtlige av disse
var i kategorien nær truet) og funn av andre indikatorarter for store naturverdier (gul firkant).
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Vurdering av delområder innenfor planområdet
Basert på tidligere registrerte rødlistearter, hogsthistorikkog kartleggingen i 2019 kan planområdet deles inn
i fire delområder etter naturverdier (figur 19). Delområdene med stor verdi (rødt i figuren) utgjør størsteparten
avarealet, og omfatter store deler av naturtypen gammel granskog som er vurdert som viktig (B). Det er
registrert flere forekomster av nær truede (NT) og sårbare (VU) arter knyttet til død ved i disse delområdene.
Delområdet lengst nord i planområdet (gult i figuren) har innslag av eldre granskog, men er noe mer
hogstpåvirket. Grunnet mindre areal og ingen registrerte forekomster av rødlistede arter gis dette delområdet
middels verdi. Delområdetmed liten verdi (turkis) er preget av hogst og omfatter yngre skog. Dette området
har likevel en viss funksjon da det knytter sammen områdene av større verdi. Eventuelle tiltak vil imidlertid
medføre mindre tap av naturverdier i dette området.

Figur 20Kart over planområdet med delområder med stor verdi (rødt), middels verdi (gult) og liten verdi (turkis) og
registrerte rødlistearter (gule sirkler = arter i kategori VU, oransje firkanter = arter i kategori NT).
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6.2

Naturressurser i planområdet

Det foreslåtte planområdet vil i praksis ikke komme i berøring med landbruksområdene i Vinterdalen eller
Gårdmannsbråten. Det forventes følgelig ingen konflikt med jordbruksverdier.

Figur 21. Planområdet vil justeres slik at det ikke kommer i berøring med jordene i Vinterdalen og Gårdmannsbråten.
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Store deler av planområdet består av produktiv barskog på middels og høy bonitet. Deler av området er
hugget i senere år, men da driftsforholdene i det meste av området er vanskelige står det mye hogstmoden
skog i området.

Figur 22. Store deler av planområdet består av produktiv barskog på middels og høy bonitet. Særlig i bratte,
utilgjengelige områder med vanskelige driftsforhold står det mye eldre skog.
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SAMMENDRAG
Det er gjort en vurderingav adkomstvegtil næringsområdeved Vinterbro ut fra geometriskekrav i
henholdtil N100Veg-og gateutforming.
Det vil la seggjøre å føre fram en veginnenfor stigningskravetpå 6 %,men det er behovfor
bearbeidingav linja med tanke horisontalkurvaturog optimaliseringav skjøringerog fylinger. Vegen
bør ha en vegbredde7,5 m og fartsgrense50 km/t, men dette stiller krav om 1,5 m trafikkskille
mellom veg og langsgåendegang-og sykkelveg.

1. GEOMETRISKE
KRAV
N100Veg-og gateutformingskapittel B.7omtaler atkomstertil næringsområdersom bør ha
fartsgrense40 eller 50 km/t og tverrprofil som vist under:
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NOTAT

Andrerelevantegeometriskekrav er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksimalstigning6 %
Minimum resulterendefall 2 %
Fri sikt minimum stoppsikt.
I kryssog avkjørslerer stoppsiktsatt til 30 m ved fartsgrense40 km/t og 45 m ved
fartsgrense50 km/t.
Minste horisontalkurveradius40 m ved fartsgrense40 km/t og 60m ved fartsgrense50 km/t.
Minste lavbrekkskurveradius
150 m ved fartsgrense40 km/t og 400mved fartsgrense50
km/t.
Breddeutvidelsefor horisontalkurvermed radiusunder 500 m vurderes.
Kravtil fri høyde4,50 m
Gaterbør ha belysning.

Krav til gang-og sykkelveg

•
•
•
•

Minste avstandmellom veg og gang-og sykkelveger 1,5 m når fartsgrensaer 50 km/t. For 40
km/t eller laverestilles ingenavstandskrav.
Stigningskravfor stigningerlengerenn 100 m utenfor sentrumsområderer 5 %.
Minste resulterendefall bør være2 %.
Stoppsiktkrav(ved stigningsgrad5 %)er 50 m dersomstrekningendefineressom utenfor by.

side 2 av 4

NOTAT

2. VURDERING
AV FORSLÅTT
TRASÉ

Pågrunn av lite sideaktivitetfør vegenkommer opp til næringsområdet,leggesfartsgrense50 km/t
til grunn for vurderingene.Vurderingeneer basertpå forelagt materialefra Sketchup-modell,og det
er ikke gjort egnelinjesøk.
Av sammegrunn og med antakeliglite gang-og sykkeltrafikkforeslåsdet at tverrprofil vist i N100s
figur B.16med vegbredde7,5 m benyttes,men at det ogsåetableresen gang-og sykkelveglangs
vegen.
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NOTAT

Strekningenfra bunn til næringsområdeter omtrent 1800 m langog forserer 100 høydemeter.Dette
gir en gjennomsnittligstigningpå 5,6 %,som vil væreinnenfor maksimalkravet.
Horisontalkurveradiusen
er vurdert der hvor vegenhar større retningsendringer,og ser til å kunne
tilfredsstillesnærmestnæringsområdet,mensdet lenger ned (nord) er behovfor bearbeidingfor å
tilfredsstillekrav. Det kan gi større fyllinger her.
Øvrigegeometriskekrav er ikke vurdert, men forutsettes tilfredsstilt.
Områdeter sidebratt og vegenvil trolig gi betydeligeskjæringerog fyllinger.Omfangetav løsmasser
og fjell må undersøkes,og en veglinjemå optimaliseresmed tanke på skjæringerog fyllinger.
Antall gåendeog syklendeantassomlavt(<15gåendeeller syklendepr time), og gang-og sykkelveg
kan anleggesmed bredde2,5 m eksklusivskuldre.Dersomdet ikke lykkeså finne en slakereveglinje,
må stigningskravetpå 5%fravikes.
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SAMMENDRAG
Ås kommunehar varsletoppstart av planarbeidmed rullering av kommuneplanenog sendt på høring
forslagtil planprogram.Somdel av varselom oppstart inviteresgrunneiereog andre aktører til å gi
konkrete arealbruksinnspilltil ny kommuneplan.
AsplanViakfremmer på vegneav forslagstillerTomtebanken2 ASinnspill til kommuneplanens
arealdelom arealbruksendringfor å utvide Vinterbro næringspark.Næringsparkenforeslåsutvidet
ved etableringav næringsformålpå østsidenav E18,på Nordbyåsensør for Franzefosspukkverk.Det
antasat området kan være svært attraktivt for etableringav virksomheterinnen
næringsmiddelindustri,lager,logistikkog annensmåindustri.Arealeter i gjeldendekommunedelplan
disponert til LNF-områdemed særskiltangitte hensyn.
Hurtigfakta om området:
Gbnr.

104/1, 105/1, 107/1,
107/573

Forslagsstiller

Tomtebanken2 AS,Skjæret
9A, 1390Vollen

Dagensarealbruk

LNF-område,ubebygd.

Områdetsstørrelse
(daa.)

559

Arealformål i gjeldende
kommuneplan

LNF-a

Hensynssonei gjeldende
kommuneplan

H560_1(bevaringnaturmiljø)

Ønsketarealformål

Næringsbebyggelse

Avgrensetav fareområde
Høyspent(H370)

Figur0-1 Avgrensningav innspillsområdet.

Forslagstillervurderer at innspillet er i samsvarmed overordnedeføringerog retningslinjerfor
plasseringav næringsvirksomhet,og båderegionalplan for arealog transport i Osloog Akershusog
Ås kommunepeker på Vinterbro som et områdesom er ønsketvidereutvikletsom regionalt
næringsområde.Det er få arealbruksinteresserknyttet til området i dag ut over skogbruksinteresser.
Områdeter lite brukt til friluftsliv, men inngår i et større friluftsområde «Nøstvetmarka».Natur og
miljøverdierknyttet til området er særligknyttet til naturmangfold.
Nedenforgir forslagstillersin vurderingav de hovedtemaersom kommunenskalutrede i sin
konsekvensutredning
av arealinnspill.Vurderingengis som en «trafikklysvurdering»,der:
grønt indikerer at innspillet i stor grad er i samsvarmed overordnedesamfunnsmål,eller har
positive eller ingen/smånegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
gult indikerer at innspillet i noen grad går på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det
er middelsnegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
rødt indikerer at innspillet går klart på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det er
store negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
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Vurderingstema

Kommentar

Kommunenslangsiktigearealstrategi

Kommunenber i sin langsiktigearealstrategiom
innspill til fortetting i eksisterendenæringsområderog
nye arealertil næringsformåli tilknytning til
eksisterendenæringsformålog i tilknytning til
motorveiene

Lokaliseringog transport

Områdethar atkomst direkte til E18i Vinterbrokrysset
både i dagenssituasjonog i framtidig situasjon.
Områdetoppfyller i stor grad lokaliseringskriterierfor
dennetype virksomheti statligeplanretningslinjerfor
samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging,samt
regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus.
I VinterbroområdetmøtesE-18,E-6og E134
(Oslofjordforbindelsen),dette fremheverVinterbro
som et meget attraktivt knutepunkt for
bedriftsetableringer.

Natur, landbruk,friluftsliv- og
kulturverdier

Områdethar mye gammelbarskog,med
verdivurderingnaturtype B (viktig).Det er registrert
rødlistedearter særligknyttet til gammelbarskog.
Delerav natyrtypelokalitetberøresikke. Forslagstiller
har gjennomførtnaturregistreringer,og det er godt
kunnskapsgrunnlag.
Områdethar skogmed middelstil høy bonitet. Mye av
skogener hogstmoden.Jordbruksarealerberøresikke,
eller i svært liten grad.
Del av Nøstvetmarka,som er kartlagt som
friluftsområde.Områdethar begrensettilgjengeligog
har genereltliten bruk som friluftslivsområde
sammenlignetmed andre deler av Nøstvetmarka.
Delerav området er støyutsatt.
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø
innenfor området.

Miljø

Delerav området liggeri støysonefra E18.Innspillet
innebærerikke etableringav bebyggelsemed
støyømfintligbruksformåleller bruksformålsom er
følsomt for luftforurensning,og det er heller ikke
bebyggelsesom forventeså væreutsatt for eventuell
støy fra området. Det er ikke registrert
grunnforurensning.Vassflobekkenhar svært dårlig
økologisktilstand. Løsningerfor vannhåndteringmå
vurderesi senereplanfase.

Klima

Innspillet er i samsvarmed overordnedeføringer for
lokaliseringav dennetype virksomhet,og området er
gunstiglokaliserti forhold til næringstransport.Dette
leggestil grunn for vurderingav klimavirkninger.
Arealbruksendringfra skogtil bebygdareal medfører
klimagassutslipp,men dette må seesi sammenheng
med lokaliseringog den videre utviklingenav et tiltak
innenfor området. Omfangav utslipp er usikkert.
Utslipp fra materialbrukog energier i liten grad
knyttet til lokaliseringen,og er ikke vektlagt her.
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Infrastruktur

Utbyggingav området generererikke behov for ny
sosialinfrastruktur.
Det er eksisterendekommunaltekniskinfrastruktur i
Vinterdalen.Det antasat eksisterende
kommunaltekniskinfrastruktur har kapasitettil å
forsyneområdet, men påkoblingspunkter ikke
vurdert.

Risiko-og sårbarhet

Ut fra registreringerer det ikke vurdert at det er
risikoforholdmed uakseptabelrisiko. Tiltak knyttet til
knyttet til flom, avrenning,samt registrerte hensyni
området bør vurderesved planleggingav tiltak i neste
planfase.Risiko-og sårbarhetsanalyse
forutsatt
gjennomførtda i denneforbindelse.

Figur0-2: Oversiktsbildesom viser mulig utnyttelse og utforming av næringsareali det foreslåtte området.
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1. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET– DAGENS
SITUASJON
1.1.Beliggenhetog landskap
Nordbyåsener åsensom liggerpå østsidenav E18,øst og sørøstfor Vinterbrokrysset.
Åsener avgrenseti nord av Vinterdalen,som er en markert dal som går øst-vestgjennomlandskapet.
Rett nord for VinterdalenliggerFranzefosspukkverk.Heleåsener kledt med barskog.
Områdetligger under marin grense.NGUsine løsmassekartangir i hovedsaktynt løsmassedekke
i
form av breavsetningerover fjell. I Vinterdalenoglangs Vassflobekkenforekommermarine
leiravsetninger.
Over Nordbyåsengår det en større kraftgate med høyspentoverføringsledninger.Kraftgataer ca. 80
meter bred, og utgjør et skillemellom den markertevestvendteåsen,og et mer småkupertområde
mot øst.
Terrengetstiger fra ca. kote 53 nedersti Vinterdalentil ca. kote 97 øversti Vinterdalen(Haretorvet).
Høyestepunkt på Nordbyåsenligger på ca. kote 174 og ligger rett øst for området, i kraftgataover
åsen.Fradette området faller terrenget mot vest, først relativt slakt, sidenbrattere ned mot
Vassflobekkensom renner nordover på østsidenav E18.Vassflobekkenrenner ut i Gjersjøen.Det er
etablert atkomst til området fra Vinterbrokryssetmed avkjøringsrampetil pukkverketog Vinterdalen.

Figur1-1 Flyfoto over området.
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1.2.Planstatus
Kommuneplanensarealdel2015-2027
Arealet er i dag i sin helhet avsatt til LNFR-a:«Arealfor nødvendigetiltak for landbrukog reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhetbasertpå gårdensressursgrunnlag».
I tilknytning til området er det i kommuneplanenangitt følgendehensynssoner:
H130:Byggeforbudrundt vei, baneog flyplass:Det er fastsatt byggeforbudssone
ved E18.
Detaljeringvedrørendebyggeforbudssone
avklaresnærmereved utarbeidelseav
reguleringsplaner.
H370:Faresonehøyspenningsanlegg:
Arealinnspilleter avgrenseti øst av gjeldendefaresone
høyspenningsanlegg
H560:Bevaringnaturmiljø: Heledet aktuelleområdet er avsatt til hensynssonebevaring
naturmiljø.

Figur1-2: Utsnitt av kommuneplanensarealdel2015-2027.Omrissav arealinnspillnæringvist med blått.

Reguleringsplaner
Områdeter i dag uregulert. Tilgrensendereguleringsplanerer:
Reguleringsplan
for Pukkverkved Vinterbro (2010),planID235
E18Ås kommunegrense– Vinterbro (2016),planID286
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Figur1-3 Gjeldendereguleringi området.
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2. UTVIDELSE
AV VINTERBRO
NÆRINGSPARK
- AREALINNSPILL
Tomtebanken2 ASfremmer innspill til kommuneplanensarealdelom arealbruksendringfor å utvide
Vinterbro næringsparkmed etableringøst for E18.Næringsparkenforeslåsutvidet ved etableringav
næringsformålpå østsidenav E18,på Nordbyåsensørfor Franzefosspukkverk.
Innspilletomfatter et totalt areal på ca. 559 dekar,og inkluderer deler av eiendommenegbnr. 104/1,
105/1, 107/1 og 107/573.
Arealet er i gjeldendekommuneplandisponert til LNF-områdemed særskiltangitte hensyn(bevaring
naturmiljø, faresonehøyspent,byggeforbudssone
vei).
Områdeter avgrenseti øst av høyspentlinjerover Nordbyåsen.
Det ønskestilrettelagt for at virksomheterinnenfor næringsmiddelindustri,lager,logistikkog
småindustri/verkstedkan etableresinnenfor området.

Figur2-1 Forslagtil disponeringav områdetil Næringsformål.Arealetinnebæreren utvidelseav Vinterbro
næringsparkpå østsidenav E18.
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Veiatkomstog interne veier
Områdetkan tilknyttes offentlig vegnett direkte på E6og E18i Vinterbrokrysset,bådei dagens
situasjonog i planlagtframtidig situasjon.
Det er gjort en tidligfasevurderingav veitraséfor å betjene næringsområdetsom viser at kjørevei
kan tilfredsstille geometriskekrav i Statensvegvesensin håndbokN100for atkomstveitil
næringsområde.Dette er nærmerevurdert i vedleggIV. Veitrasémå vurderesnærmereog
optimaliseresi senereplanfase.
Internvei foreslåsetablert delvisopp Vinterdalen,for så å svingesøroverfor å betjene
næringsområdene.Enalternativ veitrasésom følger Vinterdalenhelt opp mot høyspentlinjeneover
Nordbyåsenvil trolig innebæreat deler av veilinja delvismå krysseunder høyspenttraséover
Nordbyåsenfor å vinne tilstrekkelighøydefor å betjene næringsområdene.Deler av veitraséensom
er illustrert ligger da utenfor foreslått areal til næringsformål.Enoptimaliseringav dennetraséenbør
vurderesi senereplanfase.
Opparbeidelseav næringsareal
Det er utarbeidet en illustrasjonav mulige næringsarealerinnenfor området.Illustrasjonenviser
tomteopparbeidelsei en terrassertstruktur for å ta opp høydeforskjellerinnenfor området.
Tomtearronderingog tomtestørrelsermå vurderesnærmerei senereplanfase.

Figur2-2 Illustrasjonav mulig opparbeidelseav området. Rema1000sitt lagerpå Vinterbro næringsparki
forgrunnen.
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Figur2-3 Illustrasjonav mulig opparbeidelseav området. Franzefosspukkverki forgrunnen.

Lokaliseringog transport
Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter):11,5 km/14 med bil. 1 t 20 min kollektivt (buss)
Nærhet til gang-/ og sykkelveier:Det er umiddelbarnærhet til gang-/sykkelveifra rampe av/på
E18/E6,som gir tilgangtil sykkelrutenordoverlangsE6,og sykkelrutevestoverlangsNessetveien.
Nærhet til kollektivtilbud: Nærmestebussholdeplass
er ca. 400 meters gangavstandfra nordvestre
del av arealinnspilletsavgrensning.
Veinett: Områdetliggerinntil E18og E6ved Vinterbrokrysset,og har derfor sværtgod tilgangtil
stamveinetteti tillegg til fylkesveierog kommunaleveier.

Figur2-4: Flyfoto som illustrerer tilgjengelighetentil området.
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3. OVERORDNEDE
FØRINGER
FORAREALBRUK
3.1.Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging
Planretningslinjeneomtaler i prinsippetall arealplanlegging,men særligto punkter i retningslinjene
anseså værerelevantefor arealinnspillet:
4.6 «Effektivog sikkertrafikkavviklingog god framkommelighetfor næringstransportmå
vektleggesi planleggingen.Virksomheterfor godstransportbør lokaliseresmed god
tilgjengelighettil jernbane,havn eller hovedvegnett.»
6.1 «Kommuner,fylkeskommunerog statlige myndighetermå samarbeideom planleggingenfor
å sikresamordningav utbyggingsmønsterog transportsystem.Regionaltplanforumbør brukes
aktivt.»
Punkt 4.6 er direkte relevant,med hensyntil at foreslått areal for næringsutviklinger plassertlike
inntil hovedveinettet.Punkt 6.1. understrekerbehovet av regionalsamordningav planleggingen,som
underbyggerbetydningenav Regionalplan for Osloog Akershus,som omtalt under.

3.2.Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus(2015)
Vinterbro er i den regionaleareal-og transportplanenomtalt under arealbruksstrategiA6: «Utvikle
terminalområderog regionalenæringsområderfor godsog logistikkutenfor byene».Vinterbro er
utpekt som «Regionaltnæringsområdefor godsog logistikk»i retningslinjeR12,som sier følgende:
«I terminalområderog regionalenæringsområdersom er definert i den regionaleplanen,legges
det til rette for størrelogistikk-,lager- og industrivirksomheter.Handelog andre besøksrettede
virksomhetertillates ikke i disseområdene.»

Figur3-1: Kartillustrasjonhentet fra Regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus.
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Den regionaleplanenvektleggerprinsippetom «rettvirksomhet på rett sted».Det heter at:
Arealkrevendevirksomheterbør ha nærhettil hovedvegnettet.Kanha laverearealutnyttelse,mindre
sentral beliggenhet,lav kollektivtilgjengelighet,færre innbyggerei gå- og sykkelavstandog god
parkeringsdekningmed bil ….Størrelogistikk-,lager- og industrivirksomheterer en del av det
regionalegodstransportsystemet,
og bør derfor samordnesregionalt i terminalområderog regionale
næringsområder.
I den regionaleplanenheter det videre at: «…områdenepå kartet (sefig. 3.1) er eksisterende
områdersom bør videreutvikles,særligmed tanke på mer effektiv arealbruk.Fornæringsområder
med gunstigbeliggenheteller utviklingspotensial,kan det la vernehensynvike,forutsatt tilstrekkelig
høy utnyttelse.»
Arealinnspilletvurdereså være i tråd med regionalplan.

3.3.Planprogramfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel
I planprogrammetsom er på høringi forbindelsemed rullering av kommuneplanensarealdel,er Ås’
kommuneslangsiktigearealstrategilagt til grunn for behandlingav arealinnspill.
Langsiktigarealstrategifor Ås kommuneomtaler følgendetre kriterier som grunnlagfor innspill til
næringsområder:
Fortetting i eksisterendenæringsområder
Nye arealertil næringsformåli tilknytning til eksisterendenæringsområder
Nye arealertil næringsformåli tilknytning til motorveiene
Arealinnspilleter i tråd med kommunenslangsiktigearealstrategii planprogrammet.
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4. REGISTRERINGER
INNENFOR
OMRÅDET
4.1.Kulturminner og kulturlandskap
Det er ikke registrert kulturminner og kulturlandskapinnenfor området.

4.2.Naturmangfold
I tillegg til innhentingav eksisterendeopplysningerfra naturbaseog artskart, er det i 2019foretatt
feltbefaring i Nøstvetmarka.Registreringeneer oppsummerti rapporten «Verdierknyttet til
mangfoldog ressurser»(Norconsult,2019),se vedleggIII. Rapportengir en gjennomgangav
registrerte rødlistearter,naturverdierog skogtilstandinnenfor området.
Innenfor området som ble vurdert som mulig utbyggingsareali dennerapporten,er det registrert
totalt 10 rødlistearter,hvoravfire er sårbare(VU)og sekser nær truede (NT)arter. Artene er i
hovedsaker knyttet til død ved og eldre granskogmed tilknyttede rødlistedesopparter.Storedeler
av området liggerinnenfor tidligere registrert naturtype med gammelgranskog(verdisattB etter DNhåndbok13).
Arter som er oppført på rødlistasom nært truet (NT)regnesikke som truede arter, men er oppført
fordi det er vurdert at de kan bli truet. Av de rødlistedeartene innenfor området er seksarter
vurdert som nær truet. Vedfeltbefaring i 2019 var alle funneneav rødlistedearter i denne
kategorien.

Figur4-1 Oversiktover nær truede arter (venstrebilde) og truede arter (høyre)som er registrert i området.
Registreringeneer markert med gule/oransjefirkanter og prikker. Grønnskraveringviserregistrert område
med viktig naturtype gammelbarskog.

Ned mot Vassflobekkener det ved tidligere feltregistreringerfunnet arter som er sårbareog sterkt
truede, og som regnessom art som er truet av utryddelseiht. rødlistasartsklassifisering.Disseliggeri
hovedsakutenfor området som er omfattet av arealinnspillet,eller i randsoneni de lavestedeleneav
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området. I artskart er det våren2020lagt inn registreringerav de sterkt truede artene flammekjuke,
rosenjodskinnog pastellkjukei områdenehelt ned mot Vassflobekken.Registreringeneberører i liten
grad område som forelåsdisponerttil næringsformål.
Utvalgtenaturtyper: Ingenregistrerte
Naturtyper etter DNshåndbøker
Det er registrert én naturtype med verdig«Viktig»,med følgenderegistrert info:
ID

BN00051992

Naturtype

Gammelbarskog

Utforming

Gammelgranskog

Verdi

Viktig

Utvalgt naturtype

-

Registreringsdato

21.10.2004

Små-og storvilts trekkruter
Påfollokart er det angitt «viktig trekkvei for klovdyr»(hjortevilt) sør-nordgjennomområdet.

Figur4-2 Registrerttrekkrute for storvilt. Kilde:www.kommunekart.com.

I senereplanfasemå det eventuelt gjøresnærmerevurderingerav naturverdieneog eventuelle
konsekvenserog avbøtendetiltak for disse.
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4.3.Vannmiljø
Det renner en tilløpsbekk(Vassflobekken)til Gjersjøenmellom avgrensningenav arealinnspilletog
E18,som vist i Figur4-. Bekkener registrert med «Sværtdårlig vanntilstand»,i Vann-nett,basert på
økologisktilstand. Det er ikke tydelig om registreringenfaktisk gjelder dennebekkenspesifikt,da det
er opplyst i at «vannforekomstenbestårav mangeseparatebekker.Det tas bare prøveri noenav
dem. Klassifiseringen
er basertpå tilstandeni målte bekker.»
Forholdettil vannmiljøetmå vurderesnærmerei detvidere planarbeidet.

4.4.Nærmiljø og friluftsliv
Områdeter registrert som del av Nøstvetmarka,og er definert som «Stort turområdemed
tilrettelegging»i Naturbase.Kart over tur- og friluftsruter viser imidlertid at det ikke er noen
tilrettelagte ruter gjennomområdet, men at dissebefinner segøst for høyspentlinja.
Registreringeri Strava(treningsprogramsom registrerertreningsaktivitet)indikerer at det er en del
personersom benytter traktorveien i Vinterdalensom turløype/til trening. Videreer det et stisystem
under kraftgatasom nyttes. Det er få stier innenfor området, og dissehar begrensetbruk til
treningsaktivitet.

Figur4-3 Registreringerfra Stravagir et inntrykk
av dagensferdselinnenfor området. Kraftig lilla
fargeangir mangeregistreringer.Kilde:
www.strava.com.

Figur4-4 Tur- og friluftsruter i nærområdet.
Kilde:www.miljostatus.no.
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4.5.Landbruk
Områdetutgjør en del av Nøstvetmarkasom er et aktivt skogbruksområdei Ås og Nordre Follo
kommuner.Nordbyåsener ubebygdproduktiv skogsmarkmed middelstil høg produksjonsevnepå
skogen.Skogener for en stor del hogstmoden(gammelskog– hogstklasse5), mensdeler av området
er skogi hogstklasse3 og 4.
Det foreslåtte utbyggingsarealetvil ikke komme i konflikt med dyrket mark. Skogeni området er en
verdifull ressursmed høy bonitet (Norconsult,2019),men grunnet vanskeligedriftsforhold (terreng)
har bare mindre deler av skogeni området blitt driftet. Deler av arealet har hogstrestriksjoner
gjennomskogbruketsmiljøkartlegginger.
Det er ikke registrert dyrka mark/matjord innenfor avgrensningen.

4.6.Støy
Deler av området omfattes av rød og gul støysone,med E18/E6som primærstøykilde.

Figur4-5: Støysonekart.Kilde:www.kommunekart.com.

Næringsbebyggelse
er ikke definert som støyømfintlig,og veitrafikkstøyenansesikke å væretil
hinder for arealinnspillet.

4.7. Risikoog sårbarhet
Flomog overvann
I NVEsflomsone-/aktsomhetskarter det registrert følgendeaktsomhetssonefor 500-årsflom:
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Figur4-6: Flomsonekart.Kilde:www.kommunekart.com

Arealinnspilletoverlapperkun mindre deler av aktsomhetssonenhelt sør i innspillsområdet.
Forholdettil flom antasikke å væreen utfordring, men forutsettes vurdert i senereplanfase.
Grunnforholdog rasfare
I kommunekartskarttema Samfunnssikkerhet:
Skred/flom/steinsprang,er det registrert at omtrent
halvpartenav det innspilte området er kartlagt i henholdtil
dette temaet. Det er ikke registrert fare for steinsprangeller
kvikkleireinnenfor avgrensningenav innspillet,men helt i
nordre randsoneav avgrensningenfinner vi registrerte
punkter for «utløpsområdesnøskred»,som sannsynligviser en
automatiskgenerertaktsomhetssonesom følgeav bratt
terreng på nedsidenav bruddkantenav eksisterendepukkverk.

Figur4-7: Kart over
aktsomhetsområderkvikkleire,
steinsprangog snøskred.Kilde:
www.kommunekart.com.

Trafikksikkerhet– registrerteulykkespunkt
Det er i nasjonalvegdatabankregistrert ca. 20 trafikkulykkeri, eller i umiddelbartilknytning til,
Vinterbrokrysseti tiårsperioden1.1.2010-1.1.2020:
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Figur4-8: Kart som visertrafikkulykkeri perioden2010-2020,sortert etter skadegrad.Kilde:www.vegkart.no.

Områdethar sværtstor trafikk og et komplisertkjøremønster.Vinterbrokryssetplanleggesbygd om.
Ulykkerer registrert langsoverordnet vegnett hvor det forutsettes gjennomførtegne
risikovurderingerfor veitrafikken
Høyspentledninger
Det går en trasé av flere høyspentledningerøst for innspillsområdet.Traseeninneholderbåde
Sentralnett,regionalnettog distribusjonsnett.
Arealinnspilleter avgrensetav faresonenfor høyspentlinjene.

Figur4-9: Oversiktover utbygd nettanlegg.Kilde:www.atlas.nve.no.

Radon
Områdetfor arealinnspilleter kartlagt med hensyntil Radon.Det er registrert verdien«moderattil
lav» aktsomhetsgradi hele området.
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5. KLIMAVIRKNINGER;
LOKALISERING
OGAREALENDRING
Vurderingav bidrag til klimavirkningerpå dette plannivåetomfatter først og fremst identifiseringav
om området eller tiltaket er utsatt for virkningerav klimaendring,samt å vurdere om lokaliseringog
arealbruksendringermedføreruheldigeklimavirkninger.
Vurderingav bidrag til klimavirkningerfra selvetiltaket (dvs.bla. virkningerav materialbrukog
energibruktil byggingog drift) må først og fremstgjøres i senerefase,da det i kommuneplanfasen
ikke foreliggeret konkret tiltak å vurdere,samt at utslipp fra byggingog drift i mindre grad er knyttet
til lokaliseringenav tiltaket.

5.1.Klimatilpasning
Virkningerav klimaendringeromfatter blant annet økt nedbørintensitet,høyeremiddeltemperatur
og endringeri havnivå.Det er ikke særskiltetrekkved området eller det foreslåtte
arealbruksformåletsom gjør innspillet sensitivtfor klimaendringer.Områdeter ikke flomutsatt. I
senereplanfasemå særligdimensjoneringav anleggfor vannhåndteringvurderesopp mot
forventede klimavirkninger.

5.2.Klimagassutslipp
Miljødirektoratet har utarbeidet egneretningslinjerfor klimavennligplanlegging,som i stor grad
peker på viktighetenav kommunalog regionalplanleggingsom instrument for klimavennlig
utbygging.
Valgav utbyggingsstrukturi arealplanleggingen
vil ha stor betydningfor det totale klimafotavtrykket
som gjøresgjennomarealbruksdisposisjoner
i kommuneplanen.Lokaliseringav virksomheter(bådei
et regionalt perspektivog et lokalt perspektiv),omdisponeringtil annet arealformålog
transportvirkningerav arealbruksendringener forhold som vurderessom sentrale.
Overordnetlokalisering
Forslagstillerleggertil grunn at innspillet er i samsvarmed regionaleføringer for plasseringav
næringsarealer(Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus),og at disseføringene
baserespå blant annet vurderingav klimapåvirkningerav utbyggingsmønsterog transport.
Planprogrammetfor kommuneplanenbyggerpå prinsipperfra den regionaleplanen.Pådenne
bakgrunnber kommunenom innspill til fortetting ogutvidelse av næringsområderi Vinterbroområdet. I planarbeidetvektleggerkommunenat lokaliseringskalskjeetter ABC-prinsippet,og at
dette er viktig blant annet for å reduseretransportarbeid.
Flerestore lagerbedrifterhar i senereår vært i flytte/omlokaliseringsprosesser,
og i den forbindelse
er det gjort utredningerom hva dette innebærerav økt/redusert transportarbeid(kjørte vognkm),og
utslipp av klimagasser.Ulike lokaliseringsalternativeromkring Osloer blitt vurdert, og
hovedkonklusjonenfra disseundersøkelseneer at avstandenfra Oslo/Alnabrubetyr mye, og at
lokaliseringnord for Oslogir langt større samlettransportarbeidenn for en lokaliseringsør for Oslo.
Virkningerav arealbruksendring
Arealet som er omfattet av innspillet endrer arealformålfra skogtil byggeområde.Hvor mye av dette
arealet som omdisponerestil byggeområdeeller annet lignendereguleringsformålavklaresi senere
planfase.Omdisponeringog påfølgendenedbyggingavnaturområder og landbruksområder
medfører utslipp av karbon og redusererpotensielt framtidig opptak av karbonpå arealet.
Nedbyggingav myr og skogmedførerhøyereCO2 -utslipp enn nedbyggingav landbruksmark.
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Bevaringav vegetasjonog markdekkeinnenfor byggeområdetredusererutslipp, og fokus på dette i
senereplanfaseredusererCO2 -utslippene
Kommunenhar i sin henvisningtil kunnskapsgrunnlag
vist til miljødirektoratetskalkulatorfor
beregningav klimagassutslippsom følgeav arealbruksendring,og det er derfor gjennomførten
beregningi dennekalkulatoren.Det er lagt til grunn at 300 dekarskogarealbyggesned. I henholdtil
kalkulatorenmedfører utslipp/redusertopptak fra arealbruksendringerca. 11 000 tonn CO2ekvivalenteri et 20- års perspektiv,dvs.ca. 550 tonn/år. Beregningen,samt forutsetningerfor
beregningen,er gjengitt i vedleggII.
Virkningerav arealbruksendringvs. andre utslippsfaktorer
Et tiltaks potensialefor å generereutslipp som kan bidra til klimapåvirkningbestår av flere faktorer
som delvismå vurderespå ulike stadier i planleggingen.Faktorersom medførerutslipp er blant
annet arealbruksendring,materialbruk,energibrukog transport, og omfatter bådebyggingog drift.
For å planleggeklimavennliger det viktig å gjøre bevissteog kunnskapsbaserte
valgi hele
planleggingskjeden
og ved gjennomføringav tiltak fra regionalplan til byggesak.Konkrete
utslippsvurderingerfra energi-og materialbrukvurderesnormalt på tiltaksnivå,altsåi forbindelse
med detaljreguleringav området.
For å sette de beregnedeutslippeneknyttet til arealbruksendringinn i et perspektiv,er det nyttig å
se hvor stor andel dette kan utgjøre sett opp mot gjennomføringav en utbygging,inkludert drift i et
20-årsperspektiv. Det er derfor gjort en grov beregningav dette basertpå en antagelseom type
virksomhet(lett industri) og omfangav bebyggelse(100 000 m² BRA).Beregningenviser at
arealbruksendringener beregnettil å stå for 12%av totale utslipp, energibruk61%og materialbruk
26%,se vedleggII for forutsetninger. Tallenemå anseessom en indikasjonpå hvor stor betydning
ulike utslippsfaktorerhar.
Transportensom genererestil- og fra området har nær sammenhengmed lokaliseringog
arealformål.Områdetanseesegnet til en type næringsvirksomhetsom i mindre grad henvenderseg
til et privatmarked,er mindre arbeidsplassintensiv,
og som generereren del næringstrafikk.
Lokaliseringav området har derfor stor betydningfor de samledeutslippenefra trafikk, se ovenfor
under lokalisering. Det er ønsketat dennetyper næringsområderlokaliseresved knutepunkt for
transport, langshovedtransportakserog nær befolkningssentra.Dette er med på å redusere
transportbehovog utslipp. Ofte er utslippenefra transport like store eller større enn utslippenefra
energibruknår det kommer til klimagassutslipp.Utslipp fra transport er ikke mulig å beregnei denne
planfasen.

side22 av 33

6. FORSLAGSTILLERS
VURDERING
Forslagstillerhar ikke gjennomførten fullstendigvurderingav tiltakets virkninger,da kommunenskal
gjøre dette. Forslagstillerhar belystforhold som vurderesviktige å dokumenterepå dette planstadiet.
Det er ogsågitt en oppsummeringav virkningeriht. kommunesvurderingsskjemaslik forslagstiller
vurderervirkningerav arealbruksendringensomforeslås.
Forslagstillerhar innhentet nytt kunnskapsgrunnlagknyttettil vurderingerav naturmangfoldog
skogtilstand– se vedleggIII
Forslagstillerhar ogsåbelystde markedsmessige
vurderingenesom ligger til grunn for arealinnspillet.
Arealstrategi,lokaliseringog transport
Nordbyåsenhar en beliggenhetog adkomstforholdsom gjør området gunstigfor utnyttelse til
næringsformål,med sin nærhet til stamveinettet.Nærhetentil E18/E6innebærerogsåbetydelig
støypåvirkningi området, noe som gjør området uegnettil støyfølsombruk, som for eksempel
boligformål.Vinterbro er utpekt som «Regionaltnæringsområdefor godsog logistikk»i Regional
plan for areal og transport i Osloog Akershus,og er i tillegg utpekt i Ås kommuneslangsiktige
arealstrategisom et områdehvor det ønskesarealinnspillfor bådeutvikling av nye, og fortetting av
eksisterendenæringsområder.
Planstatusog fysiskeforhold tilsier derfor at etableringav nytt næringsområdei tråd med
arealinnspilleter hensiktsmessig,
og i henholdtil prinsipperom «rett virksomhetpå rett sted».
Områdetutpeker segogsåmed få konflikter med hensyntil arealstatusog dagensbruk, og når det
gjelder utredningsbehovog avveiningav interesser,er det først og fremst registrerterødlistearter
som fremstår nødvendigå gjøre nærmerevurderingerav.
Hensynettil naturverdierog friluftsliv
I tillegg til områdetsforhold til overordnet(regional)plan, er et viktig premissfor denneplasseringen
er at den i liten grad fragmenterereller påvirkerde svært verdifulle friluftsområdeneinne i
Nøstvetmarka.Bruk av området er begrenset,og først og fremst knyttet til traktorvei opp
Vinterdalenog stisystemerunder kraftgatapå Nordbyåsen.
Utbyggingav området vil påvirkeeldre barskog,som er lite hogstpåvirket.Områdeter ikke gitt vern
gjennomnaturvernloven,og det mesteav skogenkan trolig avvirkesgjennomordinær skogsdrift,
noe som medførerat mangeav de registrertenaturverdienevil forsvinne.Forslagstillerhar
gjennomførten supplerendekartleggingav natur innenfor området, og dette følger planinnspillet
som dokumentasjon.Vinterbro er et områdehvor den regionaleplanenfor arealog transport i Oslo
og Akershusåpner opp for at vernehensynkan vike for utbyggingshensyn.
Selvom det er registrert viktig naturtype med gammelgranskoginnenfor en stor del av området, er
de fleste registreringerav truede arter knyttet til de laveredeler av terrenget ned mot
Vassflobekken.Dette indikerer at de høyestenaturverdieneer knyttet til disseområdene,som i stor
grad ikke er omfattet av arealinnspillet.Ved videre planleggingav området vil et funksjonelt
grøntbelte ned mot Vassflobekkenderfor kunne bidra til å sikreleveområderfor truede arter.
Klimavirkninger
All planleggingfor utbyggingmedfører potensielleklimagassutslipp,og tiltak for å reduserepotensiell
klimapåvirkningmå vurderesi hele planleggingskjeden
fram mot gjennomføringav tiltaket. På
kommuneplannivåer det først og fremst virkningerav lokaliseringog arealbruksendringsom kan
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vurdereskonkret. Vinterbro har en svært gunstiglokaliseringmed hensyntil å ha en effektiv
transport, noe som har stor betydningfor å holde de totale utslippenenede.
Ved reguleringav området og ved gjennomføringav byggetiltakbør det søkesløsningersom
reduserermaterialbruk(de viktigstekomponenteneer stål/andre metaller og betong) og energibruk
under byggingog drift.
Fjernvirkningog landskap
Nordbyåsener et markert landskapselementpå Vinterbro. For å byggeut området vil det være
nødvendigå opparbeidetomter som terrasseri terrenget, og det vil etableresfyllinger og skjæringer.
Forslagstillerhar gjort tidlige vurderingerav mulig visuellvirking på omgivelsenefor å ha dette med
som en del av dokumentasjonsgrunnlaget
alleredefra en innledendefase.Opprettholdelseav
vegetasjoni den nedre delen av åsener viktig for å reduseresynlighetav bebyggelseog
tomteopparbeiding.Utforming av tomtearealeneog bebyggelsevil bli bearbeidetved utarbeidelseav
reguleringsplan.

Figur6-1 Visualiseringav fjernvirkningfra mulig utbygging,Nordbyåseni bakgrunnen. Standpunkti
Nygårdskrysset.
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Figur6-2 Visualiseringav fjernvirkningfra mulig utbygging,Nordbyåseni bakgrunnen. Standpunktved
Kjonåsveien.

Markedsvurderinger
Forslagsstillervurderer at det er mangelpå egnedearealerfor lager-og logistikkbedrifteri Follo.
Bransjenhar lengehatt sterk vekstog stort omstillingsbehov.Hovedtrendenehar vært:
a) Utflytting fra Oslo,som følgeav Oslokommunespolitikk, med prioritering av bolig foran
næringi gamlenæringsområder,som Groruddalen.
b) Lokaliseringtil NØ-korridoren,hvor det er lagt utstore arealerfor næring.Spesielt
GardermoenParkkan tilby store ledigearealer.
Denneutviklingenskaperøkt godstrafikkgjennomOslo,da en svært stor del av godstrafikkener
trafikk mellom Sverige/kontinentetog Norge,og detaller mestehar Oslo-markedetsom målpunkt.I
Oslofinner vi jernbanensgodsterminalpå Alnabru,omkransetav de store samlasterne,og dette gir
et trafikkmønstersom gjør at lokaliseringav lagerbedrifternord for Oslogir uheldigekonsekvenser
for veitrafikk og klima. For godstransportener Alnabruog Oslomarkedetet viktig knutepunkt,og
bransjenslokaliseringi forhold til dette knutepunktet er viktig.
Eksisterendeområderi Follo,som Regnbuen/Fugleåsen
og Vinterbro, er nær fylt opp. Vestbysitter
ennåpå noe ledigearealer,men avstandentil Oslogjør at dette ikke er den optimale beliggenheten.
I Vinterbro møtesE-18,E-6og E134(Oslofjordforbindelsen),dette fremheverVinterbro som et
meget attraktivt knutepunkt for bedriftsetableringer.
Det er såledesen vissubalansemellom arealressursenepå den ene siden,og behov/etterspørselpå
den andre.Tomtebanken2 AShar som mål å leggetil rette for næringersærligknyttet til
næringsmiddelindustripå Vinterbro. Med etableringav Rema1000 sin hoveddistribunalpå
Vinterbro, skjer det «knoppskyting»av næringerinnen næringsmiddelindustrisom ser fordeler av å
liggei sammeområde.
Sammenstillingav konsekvenstemaer
Nedenforgir forslagstillersin vurderingav de hovedtemaersom kommunenskalutrede i sin
konsekvensutredning
av arealinnspill.Vurderingengis som en «trafikklysvurdering»,der:
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grønt indikerer at innspilleti stor grader i samsvarmed overordnedesamfunnsmål,eller har
positive eller ingen/smånegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
gult indikerer at innspillet i noen grad går på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det
er middelsstore negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
rødt indikerer at innspillet går klart på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det er
store negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
Vurderingstema

Kommentar

Kommunenslangsiktigearealstrategi

Kommunenber i sin langsiktigearealstrategiom
innspill til fortetting i eksisterendenæringsområderog
nye arealertil næringsformåli tilknytning til
eksisterendenæringsformålog i tilknytning til
motorveiene

Lokaliseringog transport

Områdethar atkomst direkte til E18i Vinterbrokrysset
både i dagenssituasjonog i framtidig situasjon.
Områdetoppfyller i stor grad lokaliseringskriterierfor
dennetype virksomheti statligeplanretningslinjerfor
samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging,samt
regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus.
I VinterbroområdetmøtesE-18,E-6og E134
(Oslofjordforbindelsen),dette fremheverVinterbro
som et meget attraktivt knutepunkt for
bedriftsetableringer.

Natur, landbruk,friluftsliv- og
kulturverdier

Områdethar mye gammelbarskog,med
verdivurderingnaturtype B (viktig).Det er registrert
rødlistedearter særligknyttet til gammelbarskog.
Delerav natyrtypelokalitetberøresikke. Forslagstiller
har gjennomførtnaturregistreringer,og det er godt
kunnskapsgrunnlag.
Områdethar skogmed middelstil høy bonitet. Mye av
skogener hogstmoden.Jordbruksarealerberøresikke,
eller i svært liten grad.
Del av Nøstvetmarka,som er kartlagt som
friluftsområde.Områdethar begrensettilgjengeligog
har genereltliten bruk som friluftslivsområde
sammenlignetmed andre deler av Nøstvetmarka.
Delerav området er støyutsatt.
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø
innenfor området.

Miljø

Klima

Delerav området liggeri støysonefra E18.Innspillet
innebærerikke etableringav bebyggelsemed
støyømfintligbruksformåleller bruksformålsom er
følsomt for luftforurensning,og det er heller ikke
bebyggelsesom forventeså væreutsatt for eventuell
støy fra området. Det er ikke registrert
grunnforurensning.Vassflobekkenhar svært dårlig
økologisktilstand. Løsningerfor vannhåndteringmå
vurderesi senereplanfase.
Innspillet er i samsvarmed overordnedeføringer for
lokaliseringav dennetype virksomhet,og området er
gunstiglokaliserti forhold til næringstransport.Dette
leggestil grunn for vurderingav klimavirkninger.
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Arealbruksendringfra skogtil bebygdareal medfører
klimagassutslipp,men dette må seesi sammenheng
med lokaliseringog den videre utviklingenav et tiltak
innenfor området. Omfangav utslipp er usikkert.
Utslipp fra materialbrukog energier i liten grad
knyttet til lokaliseringen,og er ikke vektlagt her.
Infrastruktur

Utbyggingav området generererikke behov for ny
sosialinfrastruktur.
Det er eksisterendekommunaltekniskinfrastruktur i
Vinterdalen.Det antasat eksisterende
kommunaltekniskinfrastruktur har kapasitettil å
forsyneområdet, men påkoblingspunkter ikke
vurdert.

Risiko-og sårbarhet

Ut fra registreringerer det ikke vurdert at det er
risikoforholdmed uakseptabelrisiko. Tiltak knyttet til
knyttet til flom, avrenning,samt registrerte hensyni
området bør vurderesved planleggingav tiltak i neste
planfase.Risiko-og sårbarhetsanalyse
forutsatt
gjennomførtda i denneforbindelse.
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KILDER
Miljødirektoratet. 2019b.Naturbase– databasefor elektronisknaturinformasjon.f. Innhentet
15.4.2020
Nibio. 2019.Kilden– databasefor elektroniskarealinformasjon.http://kilden.nibio.no.
Innhentet 15.4.2020
www.kommunekart.com
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus:
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-planfor-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
www.miljostatus.no
www.atlas.nve.no
www.vann-nett.no
www.as.kommune.no
https://kommunekart.com/klient/follo/follokart
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-iarealplanlegging/klima/klimagassutslipp/
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VEDLEGG
I SJEKKLISTE
PLANINNSPILL
SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill

.v
m
e
ss
e
r
d
A

a. Område/skolekrets

Vinterbro

b. Adresse

-

c. Gårds-og bruksnummer

104/1, 105/1, 107/2.

d. Forslagstiller

Tomtebanken2 AS

e. Dagensbruk

Skogbruk

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

559 daa

g. Formåli gjeldendekommuneplan

LNF-a

t
e
k
lå sn
ø
rm ,e
fo d
n n
la e
P ld
je
g
-

h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan

H560_1Bevaringnaturmiljø, H130_3
Byggeforbudvei, H370_2
Høyspenningsanlegg

i. Ønsketformål

Næringsvirksomhet

tr
a
K

a. Vedlagtkart

-Hvis bolig: Antatt type og antall
-Hvis næring:Antatt type og omfang
-Annet formål
2. Kart –arealinnspill
Seplaninnspillrapport

3. Dokumentasjonav arealinnspill
la
n
u
m
m
o
K

g
o
g
rin
e
lis
a
k
o
L

r-,
tu
a
N

r a. I tråd med kommunenslangsiktige
e
g arealstrategii planprogrammet.
rin
fø
e

Seplaninnspillrapport

b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter

Ca.1-2 km

c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)

Ca14 km

tr d. Nærhettil gang-og sykkelveger
o
p
s e. Nærhettil kollektivtilbud
n
a
r
T f. Veinett

Vinterbrokrysset
Ca400 meter langsoffentlig vei
Direkte atkomst til Europavei

- Avstandog adkomsttil europaveg,
fylkesvegog kommunalveg.
-k
u
r
b
d
n
la

Seplaninnspillrapport

liv
g. Landbrukog skog
fts
- Dyrkaog dyrkbarjord
frilu
, - Produktiv/uproduktivskog

side30 av 33

iljø
M

h. Naturmangfold

Seplaninnspillrapport

- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker
i. Små-og storvilts trekkruter

Det er utført supplerende
naturmangfoldregistering

j. Kulturminnerog kulturlandskap

Seplaninnspillrapport

k. Friluftsinteresser

Seplaninnspillrapport

l. Støy

Seplaninnspillrapport

m. Vannmiljø

Seplaninnspillrapport

- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregående
skole

r
tu
k
tru
s
fra
In

Ikke relevant

- avstandtil
o. Behovfor skoleskyss

Nei

p. Idrettsanlegg

Ikke relevant

- avstandtil
q. Helsetjenester

Ikke relevant.Legetilbudpå Vinterbro.
Sykehusi Ski.

- lege,helsesøster,sykehjem
t
e
rh
a
b
rå
s
g
o
o
ik
is
R

Seplaninnspillrapport

r. Flomog overvann

Seplaninnspillrapport

s. Grunnforholdog rasfare

Seplaninnspillrapport

- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet

Seplaninnspillrapport

- Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Seplaninnspillrapport
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VEDLEGG
II

KLIMAGASSBEREGNINGER

Klimagassberegning
arealbruksendring(www.miljødirektoratet.no)

Energibrukog materialbruk,forutsetningerfor beregning:
-

100 000 BRAmed lokaler.Har satt 90 % til å tilsvare lett industri, og 10 % som kontor (disse
kategorieneer ganskelike når det kommer til utslipp så forholdstalletmellom de er ikke så
viktig)
Det er sett på en 20-årsperiode,da det er dette som liggertil grunn ogsåfor
arealbruksendringene.
Innhentet energibehovsom tilsvarer TEK17, og som gjelder for en 20 årsperiodefor
byggene.Det er antatt at det brukesstrøm til oppvarming.
Klimagassutslipp
forbundet med materialertil byggeneer inkludert, hvor det er brukt
utslippsintensiteterper BRAbygg.Utslipp forbundet med utskifting av materialerer ikke
inkludert da det ansessom å ikke inntreffe noen utskiftinger før etter 20 år.
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VEDLEGG
III NorconsultAS2020,Nøstvetmarka:Verdier knyttet til naturmangfold og
naturressurser(egenrapport)
VEDLEGG
IV AsplanViak AS2019,notat vurdering av atkomstveg(eget notat)
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SAMMENDRAG
Ås kommunehar varsletoppstart av planarbeidmed rullering av kommuneplanensarealdelog sendt
på høringforslagtil planprogram.Somdel av varselom oppstart inviteresgrunneiereog andre
aktører til å gi konkretearealbruksinnspilltil nykommuneplan.
AsplanViakfremmer på vegneav forslagstillerog grunneierLarsJuulinnspill til kommuneplanens
arealdelom å omdisponereto arealerfor del av eiendomgbnr. 107/1.
OmrådeA foreslåsbenyttet til mottak, mellomlagringog bearbeiding/gjenvinningav gravemasser,
gjenvinningav gravemasser(kode1500– andre typer nærmereangitt bebyggelseog anlegg).
OmrådeB ønskesbenyttet til steinbrudd/pukkverk(kode1200– områdefor råstoffutvinning).
Områdeneer i gjeldendekommuneplanavsatt til LNFa, og liggerkant i kant med dagensregulerte
pukkverk,men selvedelområdeneer uregulerte.
Sammenmed eksisterendepukkverkvil områdenevil til sammendanneet større områdefor
utvinning av stein, gjenvinningav stein og gjenvinningav massermed organiskinnhold.
Hurtigfakta om området:
Gbnr.

107/1

Forslagsstiller

LarsJuul(grunneier)c/o
Øst PlanAS,Skjæret9A,
1390 Vollen

Dagensarealbruk

Ubebygd

Områdetsstørrelse(daa.)

51 (A) + 101 (B)

Arealformål i gjeldende
kommuneplan

LNFa

Hensynssonei gjeldende
kommuneplan

H560_1,bevaring
naturmiljø

Ønsketarealformål

OmrådeA – SOSIkode
1500
– gjenvinningav masser
OmrådeB – SOSIkode
1200
– områdefor
råstoffutvinning

Figur1: Plasseringog avgrensningav arealinnspillene.

Innspilletinnebæreren utvidelseav området som i dag drivessom pukkverkved at det foreslås
utvidelseav dagensvirksomhet,og etableringav nybeslektet virksomheti området.
Vinterbro er en av fire pukkforekomsteri Akershussom er registrert med nasjonalbetydning-og den
enestei Follo.Å tilretteleggefor videre utvinning av denneviktige forekomsteninnebærerlangsiktig,
forutsigbarog korttransportert tilgang til byggeråstoffav høy kvalitet i regionen.
Etableringav anleggfor gjenbrukav gravemasserer etterspurt i regionalplan for masseforvaltningi
Akershus.Etableringav slikt anleggpå Vinterbro vurdereså værei samsvarmed overordnede
lokaliseringskriterieri regionaleplaner.Nærhettil utbyggingsområderi Folloregionenog overordnet
veinett gir mulighet for lokal håndteringog gjenvinningav masser.
Nedenforgir forslagstillersin vurderingav de hovedtemaersom kommunenskalutrede i sin
konsekvensutredning
av arealinnspill.Vurderingengis som en «trafikklysvurdering»,der:
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grønt indikerer at innspilleti stor grader i samsvarmed overordnedesamfunnsmål,eller har
positive eller ingen/smånegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
gult indikerer at innspillet i noen grad går på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det
er middelsnegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
rødt indikerer at innspillet går klart på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det er
store negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
Vurderingstema

Kommentar

Kommunenslangsiktige
arealstrategi

Ås kommunehar i sin langsiktigearealstrategikonkret pekt på behov
for innspill til utvidelseav dagenspukkverkpå Vinterbro, samt arealer
til masseforvaltninggenerelt.

Lokaliseringog transport

Områdeneliggeri tilknytning til E18på Vinterbro. Områdetoppfyller i
stor grad lokaliseringskriterierfor transportintensivog
arbeidsplassekstensiv
virksomhet.Lokaliseringav dennetyper
virksomhetpå Vinterbro vil gi antatt høy måloppnåelseift. målsettinger
i Regionalplan for masseforvaltningi Akershus.

Natur, landbruk,
friluftsliv- og
kulturverdier

DelområdeB berører naturtypelokalitetmed gammelbarskog,med
verdivurderingnaturtype B (viktig).Det er ikke registrert rødlistede
arter i områdene.Forslagstillerhar gjennomførtnaturregistreringer,og
kunnskapsgrunnlaget
ansesderfor som godt.
Områdethar skogmed middelstil høy bonitet. Innspilleneberører ikke
dyrka eller dyrkbar mark.
Områdeter del av Nøstvetmarka,som er kartlagt som friluftsområde
med stor lokal verdi. Bådemerket sti og andre ferdselsårergår gjennom
eller nære områdene,og området er i aktivt bruk som nærturområde.

Miljø

Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.
Innspilletinnebærerikke etableringav virksomhetmed støyømfintlig
bruksformåleller bruksformålsom er følsomt for luftforurensning,og
det er heller ikke bebyggelsesom forventeså væreutsatt for eventuell
støy fra området. Tiltaket vil genererestøy,og dette temaet må
vurderesnærmerei nesteplanfase.Det må vurderestiltak for å sikre
vannkvalitetfør utslipp til vannressursi senereplanfase.Seogsårisikoog sårbarhet.

Klima

Innspilleter i samsvarmed overordnedeføringer for lokaliseringav
dennetype virksomhet,og området er gunstiglokalisertmed tanke på
transport. Dette leggestil grunn for vurderingav klimavirkninger.
Arealbruksendringfra skogtil bebygdareal medførerklimagassutslipp,
men dette må seesi sammenhengmed lokaliseringog den videre
utviklingenav et tiltak innenfor området.

Infrastruktur

Utbyggingav området generererikke behov for ny sosialinfrastruktur.
Etableringav nødvendiginfrastruktur må vurderesnærmerei neste
planfase.

Barnog unges
oppvekstsvilkår

Innspilletberører nærturområdefor befolkningen(vurdert over), men
ikke arealersom er registrert i særskiltbruk for lek og opphold.

Risiko-og sårbarhet

Ut fra registreringerer det ikke vurdert at det er risikoforholdmed
uakseptabelrisiko. Tiltak knyttet til knyttet til vannhåndteringog utslipp
fra virksomhettil vann og grunn bør vurderesved planleggingav tiltak i
nesteplanfase.Risiko-og sårbarhetsanalyse
er forutsatt gjennomførti
denneforbindelse,og det foreslåsgjennomførtmiljørisikoanalyse.
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1. INNSPILL
OM AREALBRUKSENDRING
FORTOOMRÅDER
GrunneierLarsJuulfremmer innspill til kommuneplanensarealdelom å omdisponeretilgrensende
arealertil dagenspukkverktil steinbrudd/pukkverk,og område for gjenvinningav gravemasser.
OmrådeA – områdefor gjenvinningav gravemasser(kommuneplanformål1500– andre typer
nærmereangitt bebyggelseog anlegg)
Områdetomfatter ca. 51 dekar.
Områdeter avgrensetmot plangrensefor regulert pukkverki sør,av Nøstvetveieni vest og nord, og i
øst mot en høydei terrenget, slik at det ved etableringav massetakher kan etableresen naturlig
skjermingmot naboeri øst-nordøst.Områdetbestår i dag av kuperte skogområder,og befinner seg
mellom 100 og 120 meter over havet.
Innenfor området ønskesetablert anleggfor gjenvinningav gravemasser.Arealetomfatter plassfor
mellomlagring,sorteringog annenhåndtering.Gravemasseromfatter typisk en blandingav organiske
og uorganiskekomponenter.Enstor andel av massenekangjenvinnes,sorteresog foredles.
Gravemasseromfatter rene, naturligemasserog gravemasserfra forurenset grunn.Forurensede
massermå leverestil deponi godkjentav Fylkesmannen,og det er særligeregler knyttet til slike
deponier.Det er ikke tenkt permanentdeponeringavforurensedemasserinnenfor området, men
det kan være aktuelt med sorteringav lett forurensedegravemassertil gjenvinningog bortkjøring.

Figur2 Eksempelpå gravemassermed blandingav organiskog uorganiskinnhold.

OmrådeB – områdefor steinbrudd/pukkverk.(Kommuneplanformål1200 – områdefor
råstoffutvinning).
Områdetomfatter ca. 101 dekar,og er avgrensetmotplangrensefor regulert pukkverki vest, av en
traktorvei i nord-nordøst,fareområdefor høyspentlinjeri øst, og Vinterdaleni sør.Områdetutgjør
området som heter Flyflauåsen.
Flyflauåsenrepresentereren betydeligpukkressursav høy kvalitet. Uttaksdybdeog avgrensningav et
brudd må fastsettesi senereplanfasei forbindelsemed reguleringav områdeog søknadom
konsesjonfra. Enforeløpigmasseberegning
viser et antatt uttaksvolumpå ca. 3,5 millioner m3 / ca.
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9,5 millioner tonn stein innenfor en antatt avgrensningav bruddet, se figur 4 og 5 under. Det er
forutsatt uttaksdybdened til 70 meter, som tilsvarer regulert bunn i dagenssteinbrudd.
Det kan antasat årlig uttak av stein fra steinbruddetkan liggemellom 200 000 tonn og 800 000 tonn.
Dette gir en estimert levetid på uttaket på i størrelsesorden10-50år.
Mer detaljerte masseberegninger
og betraktningerrundt uttaksdybde,avgrensningerav brudd og
håndteringav miljøforhold knyttet til drifta må gjøresi seinereplanfase,og ved søknadom
driftskonsesjonetter mineralloven.

A

B

Figur3: Oversiktskartfor arealinnspillom områdefor gjenvinningav gravemasser(områdeA) og områdefor
steinbrudd/pukkverk(områdeB).

A

B

Figur4: Oversiktsfotofor arealinnspillom områdefor gjenvinningav gravemasserog områdefor
steinbrudd/pukkverk.
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B

Figur5: Mulig pallestrukturfor utvidelseav dagenspukkverkinn i delområdeB.

B

Figur6: Mulig pallestrukturfor utvidelseav dagensbrudd inn i delområdeB.
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2. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET– DAGENS
SITUASJON
Det to innspillsområdene,kalt område A og område B, liggerhenholdsvisnord og øst for Franzefoss’
allerederegulerteog etablerte pukkverk,innenfor eiendommenmed gbnr. 107/1.
OmrådeA er småkupertog beliggende100-120meter over havet.OmrådeB er i praksisen ås kalt
Flyflauåsen,beliggende85-138meter over havet.Områdeter avgrensetav Vinterdaleni sør.

2.1.Atkomst til området
Atkomst til område A (områdefor gjenvinningav gravemasser)skjer via Nøstvetveientil Fylkesvei
156, Høyungsletta.Denneatkomstveienhar tidligere blitt brukt i forbindelsemed tilkjøring av masser
for oppfylling.Atkomstenfra Høyungslettagår under E18,og tar segså opp med en stigningpå inntil
ca. 9 % opp til området med arealinnspill.

A

Figur7 Illustrasjonav atkomsttil områdefor gjenvinningav gravemasser(grå strek).Atkomstenskjervia
Nøstvetveienog ned til Høyungsletta,deretter eventuelt videre ut på E18/E6.

Til Vinterbro pukkverker det i dag direkte atkomstfra Høyungslettarett nord for Vinterbrokrysset.
Denneatkomstenvil væreatkomst for områdeB ved en utvidelseav dagenspukkverk.Gjeldende
reguleringsplanfor ny E18viser direkteatkomstut i Vinterbrokrysset.

2.2.Planstatus
Områdeneer avsatttil LNF-ai Kommuneplanensarealdel,og er tilgrensendetil detaljreguleringmed
navn «Reguleringsplan
for Pukkverkved Vinterbro»,med planID235, vedtatt 24.10.2010.Gjeldende
planstatusfor området er dermed LNF-a.Beggedelområderomfattes av hensynssoneH560_1i
gjeldendekommuneplan:«Hensynssone
bevaringnaturmiljø.»,som gjelder for hele Nøstvetmarka.
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A

A

B

B

Figur7: Reguleringsplaner
i området. OmrådeA og B
er i dag uregulert,illustrasjonenviser foreslått formål
i kommuneplaninnspillene.

Figur8: Kommuneplanensarealdeli området.
OmrådeA og B er i dag LNF-områdemed særlig
angitt hensyn.Illustrasjonenviserforeslått formål i
kommuneplaninnspillene.

2.3.Kulturminner og kulturlandskap
Det er ikke registrert kulturminner og kulturlandskapinnenfor området (kilde: Follokart).

2.4.Naturmangfold
Det er gjennomførtsøki naturbase.Det er registrert ett
område som er viktig for naturmangfoldsom delvis
overlappermed innspillsområdeB, se figur. Naturtypener
registrert som gammelbarskogog verdivurdert som
kategoriB; regionaltviktig. Naturtyperegistreringen
omfatter ca. 20 daa.av innspillsområdeB, som vistpå Figur
8. Registreringener en del av en større naturtypelokalitet
som strekkersegsøroverover Nordbyåseni lisida ned mot
E18.

B

Det er ikke registrert rødlistearterinnenfor områdene.
Norconsulthar gjennomførten vurderingav verdier knyttet
til naturmangfoldi Nøstvetmarka,se vedleggIII.
HensynsoneH_560(bevaringnaturmiljø) i gjeldende
Figur8: Oversiktover delområdeB og omfang
kommuneplandekkerbådeområdeA og B. Hensynssonen av registrert naturtype (vist med grønn
samsvareri liten grad med faktiskeregistrert
skravur).Kilde:Naturbase.
naturmangfold,men antaså i større grad reflektere
områdetsbruk som tettstedsnærtnatur- og friluftsområde.
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2.5.Nærmiljø og friluftsliv
Områdenemed arealinnspiller registrert som del avNøstvetmarka,og er definert som «Stort
turområdemed tilrettelegging»i Naturbase.Områdethar stor lokal verdi som friluftsområde.Kart
over tur- og friluftsruter viser at det er en tilrettelagt sti som delvisberører bådeområde A og B, se
figur under. Registreringeri Strava(treningsprogramsom registrerertreningsaktivitet)indikerer at
veisystemetinnenfor området er viktige ferdselsåreri tillegg til merket sti. Dette gjelder særlig
Nøstvetveien.

A

B

Figur9: Oversiktover merkedestier og registrert treningsaktivitetinnenfor området. Rødstrek angir merket
fotrute. Linjener gjort tykkere og mer lesbargjennomog nær planområdene,og er svakererødfargetutenfor
interesseområdet(Kilde:www.kommunekart.com).Blå strek angir de viktigsteferdselsårenesom er registrert i
Strava(kilde: www.strava.com/heatmap).Kommuneplaninnspillene
er vist med svart,stiplet omriss.Gjeldende
reguleringssituasjoner vist sammenmed grunnkartet.

Gjennomføringav reguleringsplanfor Vinterbro pukkverkvil medføreat den merkedestien som er
angitt mellom område A og B må leggesom. Øvrigferdseli området vil ogsåpåvirkes.

2.6.Landbruk
Områdetutgjør en del av Nøstvetmarkasom er et aktivt skogbruksområdei Ås og Nordre Follo
kommuner.
OmrådeA bestårav produktiv skogsmarkmed middelstil høg produksjonsevnepå skogen.Skogener
for en stor del hogstpåvirket,og det er lite gammelskog.
OmrådeB består av produktiv skogsmarkmed lav til middelsproduksjonsevnepå skogen.
Det er ikke registrert dyrkaeller dyrkbarmark innenfor områdene.
Arealeneinngåri en registrert landbrukseiendom.

side11 av 23

2.7.Mineralressurser
Eksisterendepukkverkpå Vinterbro og
Flyflauåsener registrert av Norgesgeologiske
undersøkelse(NGU)som nasjonaltviktig
pukkressurs.

A

Den registrerte ressursforekomstener i stor
grad overlappendemed delområdeB.

B

Figur10: Registrertepukkressurseri området vist i blått.
Kilde:NGU.

2.8.Risikoog sårbarhet
Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelseav reguleringsplanfor å vurdere risiko
knyttet til tiltaket. Beskrivelsenedenfor basersegpå tilgjengeligkunnskapom området.
Områdeneliggerinnenfor nedbørsfeltmed avrenningtil Vassflobekken/Gjersjøen.
Vassflobekken
har svært dårlig økologisktilstand, og har avrenningtil Gjersjøen,som har god økologisktilstand.
(kilde: www.pura.no).Gjersjøener drikkevannskildetil ca. 40 000 personer. Ved videre
planleggingav området må det setteskrav om tiltak for å sikre vannkvalitetfør utslipp til
vannressurs.
Områdenefor arealinnspilleter kartlagt med hensyntil Radon.Det er registrert verdien
«moderattil lav» aktsomhetsgradi hele området, med unntak av et lite felt innenfor delområde
A med registrert verdi «usikker».
Områdeter ikke omfattet av støysonerfra veitrafikk, men delområdeA ligger like i kanten av gul
støysone.
Det er ikke registrert faresonefor kvikkleireeller rasfareinnenfor området.
Det er i nasjonalvegdatabankregistrert ca. 20 trafikkulykkeri, eller i umiddelbartilknytning til,
Vinterbrokrysseti tiårsperioden1.1.2010-1.1.2020.Områdethar sværtstor trafikk og et
komplisertkjøremønster.Vinterbrokryssetplanleggesbygd om. Bruk av Nøstvetveientil
massetransportmå risikovurderesi senereplanfase,menkan innebæreen uheldigblandingav
trafikantgrupper.
Det er ikke registrert grunnforurensningi området. Håndteringav eventuelleforurensede
gravemasserkrever tillatelse etter forurensningsloven,og eventuellforurensningsrisiko
forutsettes å bli håndtert i senerefaseav planleggingen.Gjennomføringav tiltak kan medføre
utslipp av støy og støv,og det bør gjennomføresmiljørisikovurderingi senereplanfase.
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3. OVERORDNEDE
FØRINGER
FORAREALBRUK
3.1.Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging
Planretningslinjeneomtaler i prinsippetall arealplanlegging,men særligto punkter i retningslinjene
anseså værerelevantefor arealinnspillet:
4.6 «Effektivog sikkertrafikkavviklingog god framkommelighetfor næringstransportmå
vektleggesi planleggingen.Virksomheterfor godstransportbør lokaliseresmed god
tilgjengelighettil jernbane,havn eller hovedvegnett.»
6.1 «Kommuner,fylkeskommunerog statlige myndighetermå samarbeideom planleggingenfor
å sikresamordningav utbyggingsmønsterog transportsystem.Regionaltplanforumbør brukes
aktivt.»
Punkt 4.6 ansesdirekte relevant,med hensyntil atforeslått areal for massetak/steinbrudder
plassertlike inntil hovedveinettet.Punkt6.1. understrekerbehovetav regionalsamordningav
planleggingen,som underbyggerbetydningenav Regionalplan for Osloog Akershus,som omtalt
under.

3.2.Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus(2015)og regional plan for
masseforvaltningi Akershus(2016)
Regionalplan for masseforvaltningble vedtatt av Fylkestingeti Akershusblant annet på basisav
regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus.
Den regionaleplanenfor areal og transport i Osloog Akershuspeker på Skiog Ås som regionalebyer
som skalprioriteres for vekst.Samtidigpeker planenpå flere regionalenæringsområderi området
Follo hvor det er forutsatt næringsutvikling.Byvekstog utvikling og fortetting av næringsområder
både krever gravemasseri form av stein, pukk og betong,samt medførerøkt behovfor arealerfor
massemottakog gjenvinningav masserslik at dissekan utnyttes som en gjenbrukt ressurs.

Figur11: Kartillustrasjonhentet fra Regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus.
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Regionalplan for masseforvaltningi Akershushar målsettingerom å
-

Sikrebyggeråstoffog uttaksområder
Sikrearealerfor massemottak,gjenvinningog lovlig deponering
Sørgefor størst mulig gjenbruksandelav gjenvinnbaremasser
Reduseremiljø- og samfunnsbelastning
fra masseuttak,massehåndteringog massetransport.

Lokaliseringav steinbruddog områdefor gjenvinningav gravemasseri Vinterbroområdetvil oppfylle
dissemålenei høy grad.

3.3.Planprogramfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel
I planprogrammetsom er på høringi forbindelsemed rullering av kommuneplanensarealdel,er Ås’
kommuneslangsiktigearealstrategilagt til grunn for behandlingav arealinnspill.Punkt 4.1.5omtaler
spesifiktråstoffutvinningog arealertil masseforvaltning:
«Råstoffuttak: På grunnlagav behovfor langsiktigtilgang til byggeråstoffi regionen,er det
behovfor arealinnspillsomsikrer og evt. utvider dagensuttaksområdepå Vinterbro.»
«Arealer til masseforvaltning:Med utgangspunkti forventet bolig- og næringsveksti Ås,er det
behovfor innspilltil arealerfor håndteringav overskuddsmasser.
Det gjelder mottak av rene,
naturlige masser(terrengregulering),mottak for mellomlagringav overskuddsmasser
og mottak
av lett forurensedemasser.»
Arealinnspilleter i tråd med kommunenslangsiktigearealstrategii planprogrammet.

side14 av 23

4. KLIMAVIRKNINGER:
LOKALISERING
OGAREALENDRING
Vurderingav bidrag til klimavirkningerpå dette plannivåetomfatter først og fremst identifiseringav
om området eller tiltaket er utsatt for virkningerav klimaendring,samt å vurdere om lokaliseringog
arealbruksendringermedføreruheldigeklimavirkninger.
Vurderingav bidrag til klimavirkningerfra selvetiltaket (dvs.bla. virkningerav materialbrukog
energibruktil byggingog drift) må først og fremstgjøres i senerefase,da det i kommuneplanfasen
ikke foreliggeret konkret tiltak å vurdere,samt at utslipp fra byggingog drift i mindre grad er knyttet
til lokaliseringenav tiltaket.

4.1.Klimatilpasning
Virkningerav klimaendringeromfatter blant annet økt nedbørintensitet,høyeremiddeltemperatur
og endringeri havnivå.Det er ikke særskiltetrekkved området eller det foreslåtte
arealbruksformåletsom gjør innspillet sensitivtfor klimaendringer.Områdeter ikke flomutsatt. I
senereplanfasemå særligdimensjoneringav anleggfor vannhåndteringvurderesopp mot
forventede klimavirkninger.

4.2.Klimagassutslipp
Miljødirektoratet har utarbeidet egneretningslinjerfor klimavennligplanlegging,som i stor grad
peker på viktighetenav kommunalog regionalplanleggingsom instrument for klimavennlig
utbygging.
Valgav utbyggingsstrukturi arealplanleggingen
vil ha stor betydningfor det totale klimafotavtrykket
som gjøresgjennomarealbruksdisposisjoner
i kommuneplanen.Lokaliseringav virksomheter(bådei
et regionalt perspektivog et lokalt perspektiv),omdisponeringtil annet arealformålog
transportvirkningerav arealbruksendringener forhold som vurderessom sentrale.
Overordnetlokalisering
Forslagstillerleggertil grunn at innspillet er i samsvarmed regionaleføringer.Plasseringav denne
type virksomheterbør ha effektiv atkomst fra overordnet vegnett og liggeså sentralt som mulig for å
reduseretransportavstander.
Virkningerav arealbruksendring
Arealet som er omfattet av innspillet endrer arealformålfra skogtil råstoffutvinning.
Kommunenhar i sin henvisningtil kunnskapsgrunnlagvisttil Miljødirektoratetskalkulatorfor
beregningav klimagassutslippsom følge av arealbruksendring,og det er derfor gjennomførten
beregningi denne kalkulatoren.Det er lagt til grunn at 152 dekarskogarealbyggesned for
delområdeA og B til sammen.I henholdtil kalkulatorenmedførerutslipp/redusertopptak fra
arealbruksendringerca. 6100tonn CO2- ekvivalenteri et 20- års perspektiv,dvs.ca. 305 tonn/år.
Beregningen,samt forutsetningerfor beregningen,er gjengitt i vedleggII.
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5. FORSLAGSTILLERS
VURDERING
Forslagstillerhar ikke gjennomførten fullstendigvurderingav tiltakets virkninger,da kommunenskal
gjøre dette. Forslagstillerhar belystforhold som vurderesviktige å dokumenterepå dette planstadiet.
Det er ogsågitt en oppsummeringav virkningeriht. kommunesvurderingsskjemaslik forslagstiller
vurderervirkningerav arealbruksendringen
som foreslås.
Det er innhentetnytt kunnskapsgrunnlag
knyttet tilvurderinger av naturmangfoldog skogtilstand–
se vedleggIII.
Arealstrategi,lokaliseringog transport
Delområdenesom spillesinn ligger i direkte tilknytning til allerederegulert pukkverksom er i drift.
Områdethar en beliggenhetog adkomstforholdsom gjør området velegnetfor videre uttak av
byggeråstoff,med sin nærhet til stamveinettet.Nærhetentil E18/E6innebærerstøypåvirkningi deler
av området, noe som gjør området mindre egnet til støyfølsombruk, som for eksempelboligformål.
Vinterbro er utpekt som «Regionaltnæringsområdefor godsog logistikk»i Regionalplan for arealog
transport i Osloog Akershus.Ås kommunehar i sin langsiktigearealstrategikonkret pekt på behov
for innspill til utvidelseav dagenspukkverkpå Vinterbro, og det ønskesarealinnspillsom omfatter
håndteringav overskuddsmasser.
Planstatusog fysiskeforhold tilsier at utvidelseav allerederegulert pukkverk,i tråd med
arealinnspillet,er hensiktsmessigog i henholdtil prinsipperom «rett virksomhetpå rett sted».
Hensynettil friluftsliv og nærmiljø
Nøstvetmarkaer et viktig friluftsområdefor bådebefolkningenpå Vinterbro og i området Skiby, og
hele området er registrert som sværtviktig friluftsområde.Bådeen utvidelseav område for
pukkverk,og en etableringav et massegjenvinningsanlegg
har negativekonsekvenserfor friluftslivet,
og det kan forventesat dette er kontroversielti nærmiljøet.
Et annet arealinnspill(Vinterbro næringsparkøst) omfatter delvisgrunneiendomeide av samme
grunneier.Til sammenvil en ganskestor del av Nøstvetmarkaberøresav arealinnspillene,selvom
deler av disseområdeneer registrert med liten bruk (gjelderi hovedsakområdersør for
Vinterdalen).
Etableringav pukkverkmedføreret permanentinngrepi naturen og området kan ikke forventes
tilbakestilt til friluftsbruk. Etableringav et mottak av gravemasserkan i prinsippetværeet
tidsbegrensettiltak, og etter avsluttet drift kan området reetableressom LNF-område.
Gjeldendereguleringsplanviser utvidelseav Vinterbro pukkverknordoverut over det området som i
dag er i drift som pukkverk.Flereav de negativevirkningenefor friluftslivet i området vil inntreffe
alleredeved gjennomføringav denneplanen.Utvidelsevil berøremerkedestier og andre
ferdselsårer,flere av de sammeferdselsårenesom er berørt av dissearealinnspillene.Ved vurdering
av negativevirkningerav arealinnspillenefor friluftslivet må dette tas hensyntil.
Gjennomføringav innspilleneog/eller utvidelseav eksisterendepukkverknordovervil medføre
behov for avbøtendetiltak for friluftslivet. Dette omfatter blant annet omleggingav stisystemer.
Dette må vurderesnærmerei senereplanfase.
Samfunnsnyttigvirksomhet
Bådepukkverkog områderfor gjenvinningav masserer virksomhetsom i sin alminneligheter lite
ettertraktet i befolkningensnære omgivelser.Virksomhetenekan genererestøy til omgivelsene,
pukkverksdriftgenerererstøv,og massehåndteringer blant annet assosiertmed utslipp til grunn og
vassdrag.Det er derfor vanskeligå finne områdersom både er sentralei forhold til veinett og et
fremtidig markedsom følge av utbygginger,uten at dette kan medførebetydeligearealkonflikter,
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f.eksi forhold til friluftsinteresser,jordbruksinteresser,naturinteresser,samt utslipp av støy og støv
til omgivelsene.
Regionalplan for masseforvaltningi Akershusillustrerer godt behovetfor dennetyper virksomhet,og
at den bør plasseresder det forventede regionalemarkedeter. Planprogrammettil kommuneplanen
følger god opp disseforutsetningene.
At det er et etablert pukkverkpå Vinterbro, gjør at det er naturlig å se hele området i en
sammenhengknyttet til produksjonav råstoff til byggevirksomhet,og gjenvinningav masser.Dagens
pukkverksområdekan i framtida og etter endt pukkverksdriftgodt tenkesbrukt til gjenvinningav
andre typer masserog avfall eller alminnelignæringsvirksomhet– noe som det antakeligkan være et
stort behovfor når den tid kommer.
Endringav arealbrukmedføreren arealbrukskonfliktsett opp mot dagensbruk av området, kanskje
særligknyttet til områdetshøyeverdi for friluftslivet som omtalt over. Det forventesikke vesentlige
ulemper knyttet til utslipp av støy og støv knyttet til omgivelsenefra driften av anleggene,men dette
må vurderesnærmerei senereplanfase.

Sammenstillingav konsekvenstemaer
Nedenforgir forslagstillersin vurderingav de hovedtemaersom kommunenskalutrede i sin
konsekvensutredning
av arealinnspill.Vurderingengis som en «trafikklysvurdering»,der:
grønt indikerer at innspillet i stor grad er i samsvarmed overordnedesamfunnsmål,eller har
positive eller ingen/smånegativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet.
gult indikerer at innspillet i noen gradgår på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det
er middelsstore negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
rødt indikerer at innspillet går klart på tvers av overordnedesamfunnsmål,eller at det er
store negativekonsekvenserfor omgivelsene/miljøet
Vurderingstema

Kommentar

Kommunenslangsiktige
arealstrategi

Ås kommunehar i sin langsiktigearealstrategikonkret pekt på behov
for innspill til utvidelseav dagenspukkverkpå Vinterbro, samt arealer
til masseforvaltninggenerelt.

Lokaliseringog transport

Områdeneliggeri tilknytning til E18på Vinterbro. Områdetoppfyller i
stor grad lokaliseringskriterierfor transportintensivog
arbeidsplassekstensiv
virksomhet.Lokaliseringav dennetyper
virksomhetpå Vinterbro vil gi antatt høy måloppnåelseift. målsettinger
i Regionalplan for masseforvaltningi Akershus.

Natur, landbruk,
friluftsliv- og
kulturverdier

DelområdeB berører naturtypelokalitetmed gammelbarskog,med
verdivurderingnaturtype B (viktig).Det er ikke registrert rødlistede
arter i områdene.Forslagstillerhar gjennomførtnaturregistreringer,og
kunnskapsgrunnlaget
ansesderfor som godt.
Områdethar skogmed middelstil høy bonitet. Innspilleneberører ikke
dyrka eller dyrkbar mark.
Områdeter del av Nøstvetmarka,som er kartlagt som friluftsområde
med stor lokal verdi. Bådemerket sti og andre ferdselsårergår gjennom
eller nære områdene,og området er i aktivt bruk som nærturområde.
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.
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Miljø

Innspilletinnebærerikke etableringav virksomhetmed støyømfintlig
bruksformåleller bruksformålsom er følsomt for luftforurensning,og
det er heller ikke bebyggelsesom forventeså væreutsatt for eventuell
støy fra området. Tiltaket vil genererestøy,og dette temaet må
vurderesnærmerei nesteplanfase.Det må vurderestiltak for å sikre
vannkvalitetfør utslipp til vannressursi senereplanfase.Seogsårisikoog sårbarhet.

Klima

Innspilleter i samsvarmed overordnedeføringer for lokaliseringav
dennetype virksomhet,og området er gunstiglokalisertmed tanke på
transport. Dette leggestil grunn for vurderingav klimavirkninger.
Arealbruksendringfra skogtil bebygdareal medførerklimagassutslipp,
men dette må seesi sammenhengmed lokaliseringog den videre
utviklingenav et tiltak innenfor området.

Infrastruktur

Utbyggingav området generererikke behov for ny sosialinfrastruktur.
Etableringav nødvendiginfrastruktur må vurderesnærmerei neste
planfase.

Barnog unges
oppvekstsvilkår

Innspilletberører nærturområdefor befolkningen(vurdert over), men
ikke arealersom er registrert i særskiltbruk for lek og opphold.

Risiko-og sårbarhet

Ut fra registreringerer det ikke vurdert at det er risikoforholdmed
uakseptabelrisiko. Tiltak knyttet til knyttet til vannhåndteringog utslipp
fra virksomhettil vann og grunn bør vurderesved planleggingav tiltak i
nesteplanfase.Risiko-og sårbarhetsanalyse
er forutsatt gjennomførti
denneforbindelse,og det foreslåsgjennomførtmiljørisikoanalyse.
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VEDLEGG
I SJEKKLISTE
PLANINNSPILL
OmrådeA foreslåsbenyttet til mottak, mellomlagringog bearbeiding/gjenvinningav gravemasser,
kommuneplanformålgjenvinningav gravemasser(kode1500 – andre typer nærmereangitt
bebyggelseog anlegg).
OmrådeB ønskesbenyttet til steinbrudd/pukkverk(kode1200– områdefor råstoffutvinning
SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill

.v
m
e
ss
re
d
A

t
e
k
lå sn
ø
rm ,e
fo d
n n
la e
P ld
je
g
-

a. Område/skolekrets

Vinterbro/Nordbyskolekrets

b. Adresse

-

c. Gårds-og bruksnummer

107/1

d. Forslagstiller

LarsJuul

e. Dagensbruk

Skogbruk

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

A (51) + B (101),totalt 152

g. Formåli gjeldendekommuneplan

LNF-a

h. Hensynssonei gjeldende
kommuneplan

H560_1,bevaringnaturmiljø

i. Ønsketformål

DelområdeA: SOSI-kode
1500 gjenvinning
av gravemasser(andretyper nærmere
angitt bebyggelseog anlegg).

-Hvis bolig: Antatt type og antall
-Hvis næring:Antatt type og omfang
-Annet formål

DelområdeB: SOSI-kode
1200
Råstoffutvinning

2. Kart –arealinnspill
a. Vedlagtkart

tr
a
K

Seplaninnspill-rapport

3. Dokumentasjonav arealinnspill
la
n
u
m
m
o
K

r
e
g
rin
fø
e

a. I tråd med kommunenslangsiktige
arealstrategii planprogrammet.

Seplaninnspill-rapport

b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter Ca.2,5 km
g
o
g
rin
e
lis
a
k
o
L

tr
o
p
s
n
a
r
T

c. Avstandtil Ås stasjon
(kommunesenter)

Ca.10 km

d. Nærhettil gang-og sykkelveger

Ca.800/700 meter for henholdsvis
delområdeA og B

e. Nærhettil kollektivtilbud

DelområdeA: ca. 950 m (Tusenfryd)
DelområdeB: ca. 1100m (Myrås)
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f. Veinett

Atkomst til E18via Nygårdskrysset

- Avstandog adkomsttil europaveg,
fylkesvegog kommunalveg.
Seplaninnspill-rapport

g. Landbrukog skog
liv
fts

r
frilu ie
r
-, d
k e
ru rv
b
d ltu
n u
la kg
-,
r o
tu
a
N

iljø
M

- Dyrkaog dyrkbarjord
- Produktiv/uproduktivskog
h. Naturmangfold

Seplaninnspill-rapport

- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker
i. Små-og storvilts trekkruter

Seplaninnspill-rapport

j. Kulturminnerog kulturlandskap

Seplaninnspill-rapport

k. Friluftsinteresser

Seplaninnspill-rapport

l. Støy

Seplaninnspill-rapport

m. Vannmiljø

Seplaninnspill-rapport

- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregående
skole

r
tu
k
tru
s
fra
In

- avstandtil
o. Behovfor skoleskyss

Nei

p. Idrettsanlegg

Ikke relevant

- avstandtil
q. Helsetjenester

Ikke relevant.Legetilbudpå Vinterbro.
Sykehusi Ski.

- lege,helsesøster,sykehjem
t
e
rh
a
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

Ikke relevant

r. Flomog overvann

Seplaninnspill-rapport

s. Grunnforholdog rasfare

Seplaninnspill-rapport

- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet

Seplaninnspill-rapport

- Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Seplaninnspill-rapport
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VEDLEGG
II

KLIMAGASSBEREGNINGER

Klimagassberegning
arealbruksendring(www.miljødirektoratet.no)
Inngangsdatafor beregning
1. Velgkommunehvor arealetligger:
Kommunenummer:

Ås
0214

Før arealbruksendringen:
2.Velgantall arealbrukskategoriersomfår arealbruksendring:
(opptil 4 overganger)

1

AREAL1
Skog

3.Velgarealbrukskategorifør endringen:
4.Fyll innstørrelse på arealet:

For skogmå følgendefylles ut:
152 dekar
Treslag:
Barskog
15,2hektar
Bonitet:
Høy
Dette er ikke en arealbruksendring.Arealet trengerikke være
med i beregningen.

5.Velgjordart for hele arealet:

Mineraljord

Etter arealbruksendringen:
6.Velgarealbrukskategorietter endringen:

Utbygdareal

For skogmå følgendefylles ut:

Resultater: Samleteffekt på utslipp/opptak fra arealbruksendringen
Utslipp eller opptak fra arealeneover 20år, dersommanikke haddeomgjort bruken:
Fra
Til
CO2
Skog

Skog

Annenutmark

Annenutmark

Beite

Beite
0

CH4

-1403,3

0OBS!
SUM

N2O

Klimagasseri alt
-1124,5tonn CO2-ekvivalenter

259,3

19,5

-7,4

0,0

0,0

-7,4 tonn CO2-ekvivalenter

-86,7

0,0

0,0

-86,7 tonn CO2-ekvivalenter

OBS!
OBS!
-1403,3
259,3

OBS!
19,5

tonn CO2-ekvivalenter
-1124,5tonn CO2-ekvivalenter

Negativetall betyr opptakav klimagasser,positivetall betyr utslipp.
Utslipp eller opptak fra arealeneover 20år fra arealbruksendringen:
Fra
Til
Ikke en arealbruksendring* Skog

Utbygdareal

Ikke en arealbruksendring* Annenutmark

Utbygdareal

Ikke en arealbruksendring* Beite

Utbygdareal

Ikke en arealbruksendring*
Sum

CH4

CO2
4974,5
OBS!

OBS!

Klimagasseri alt
tonn CO2-ekvivalenter

OBS!

0,0

OBS!
4974,5

4974,5tonn CO2-ekvivalenter

0,0
OBS!

346,4

0 Utbygdareal OBS!
SUM

N2O
0,0

346,4tonn CO2-ekvivalenter

0,0
OBS!

OBS!

0,0

0,0

tonn CO2-ekvivalenter
4974,5tonn CO2-ekvivalenter

Negativetall betyr opptak av klimagasser,positivetall betyr utslipp.
Nettoeffekt av arealbruksendringenover 20år:
CO2
Utslipp/opptakfra arealeneuten å endre arealbruk

CH4

N2O

Klimagasseri alt
-1124,5tonn CO2-ekvivalenter

-1403,3

259,3

19,5

Utslipp/opptakdersomendringengjennomføres

4974,5

0,0

0,0

4974,5tonn CO2-ekvivalenter

Arealbruksendringensklimaeffekt

6377,8

-259,3

-19,5

6099,0tonnCO2-ekvivalenter
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Nøstvedtmarka
Verdier knyttet til naturmangfold og naturressurser
Oppdragsnr.: 5191759 Dokumentnr.: 2 Versjon: J02

Sammendrag
Norconsult AS har på oppdrag for Tomtebanken 2 foretatt en kartlegging og vurdering av naturmangfold og
naturressurser i Nøstvedtmarka i Ski og Ås kommuner. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med rullering av
Ås kommunes kommuneplan. Kommunen har i sine retningslinjer tatt til orde for ytterligere fokus på vern av
dyrket mark. Grunneier ønsker en vurdering av mulige utbyggingsarealer i LNF-områdene rundt Vinterbro.
Vinterbro er et trafikknutepunkt hvor både E6, E18 og Oslofjordforbindelsen møtes. I dag er de fleste arealer
avsatt til næringsformål ferdig utbygget. Grunneier har følgelig iverksatt kartleggingene for å se om det kan
være områder innenfor eiendommene (gnr 107/1,105/1,104/1) som kan reguleres til næringsformål ved
rullering av kommuneplanen i 2019. Norconsults kartlegging har vært todelt: Først ble det gjennomført en
oppsummering og gjennomgang av eksisterende informasjon om naturverdiene i hele Nøstvedtmarka med
oversiktsbefaring og supplering av eksisterende data. Dernest ble det gjennomført en grundigere kartlegging
av et særlig aktuelt utbyggingsområde.
Som forventet er naturverdiene i Nøstvedtmarka store. Her finnes viktige naturtyper knyttet både til skog og
til kulturlandskap. Av viktige naturtyper knyttet til skog finnes verdifulle områder med gammel granskog,
gråor-heggeskog og rik edelløvskog. Det er hugget mye i Nøstvedtmarka i senere år og to lokaliteter som
tidligere er vurdert som verdifulle er i dag borte grunnet hogst. Andre er i større og mindre grad redusert av
hogster. Under feltkartleggingen i 2019 ble det avgrenset en ny lokalitet som fanger opp den største
forekomsten av den sjeldne og truede arten dragehode (VU). Områdeter beskrevet som naturbeitemark i
gjengroing. I dag er grunneiers skjøtsel av området, i form avslått av bringebær og staudebuskersamt
luking rundt plantene så de ikke skygges av uønskede planter, avgjørende for at verdiene opprettholdes
I Nøstvedtmarka er det et nettverk av dammer som er gravd ut med det formål å sikre vann til eventuell
slukking av skogbranner. Dammene vedlikeholdes av grunneier og fremstår i dag som verdifulle både for
amfibier, vanninsekter og vannplanter. Da avstanden mellom dammene er liten vurderes dette nettverket av
dammer å utgjøre et svært viktig og robust leveområde for amfibier. Det ble ikke foretatt nærmere
undersøkelser av dyreliv i dammene i 2019, men det er overveiende sannsynlig at både småsalamander og
storsalamander lever her.
Undersøkelsene i det mer konkrete utbyggingsområdet viste at detinnenfor denne avgrensingen finnes
gammel granskog med forekomster av flere rødlistede arter knyttet til verdifulle gamle granskoger. I
artsdatabanken foreligger mange tidligere registreringer fra området, men da hovedsakelig sentrert i den helt
sørligste delen av naturtypelokaliteten. Norconsults kartlegging viste imidlertid at mange av de samme
artene også var å finne høyere opp og lengere nord i lisiden. Ut fra dette ble det utarbeidet et nytt verdikart
som differensierer de ulike delene av utbyggingsområdet etter naturverdi.
Det foreslåtte utbyggingsarealet vil ikke komme i konflikt med dyrket mark. Skogen i området er en verdifull
ressurs da boniteten i området er stedvis høy, men grunnet vanskelige driftsforhold har bare mindre deler av
skogen i området blitt driftet.
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1 Innledning
Norconsult AS har på oppdrag for Tomtebanken 2 foretatt en kartlegging og vurdering av naturmangfold og
naturressurser i Nøstvedtmarka i Ås kommune. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med rullering av Ås
kommunes kommuneplan. Kommunen har i sine retningslinjer tatt til orde for ytterligere fokus på vern av
dyrket mark og grunneier ønsker en vurdering av mulige utbyggingsarealer i LNF-områdene rundt Vinterbro.
Vinterbro er et trafikknutepunkt hvor både E6, E18 og Oslofjordforbindelsen møtes. I dag er de fleste arealer
avsatt til næringsformål i Ås ferdig utbygget. Grunneier har følgelig iverksatt kartleggingene for å se om det
kan være områder innenfor eiendommene (gnr 107/1,105/1,104/1) som kan reguleres til næringsformål ved
rullering av kommuneplanen i 2019.
Norconsults kartlegging har vært todelt: Først ble det gjennomført en oppsummering og gjennomgang av
eksisterende informasjon om naturverdiene i hele Nøstvedtmarka med oversiktsbefaring og supplering av
eksisterende data. Dernest ble det gjennomført en grundigere kartlegging av særlig aktuelle
utbyggingsområder.
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2 Metode
Norconsults kartlegging har vært todelt: Først ble det gjennomført en oppsummering og gjennomgang av
eksisterende informasjon om naturverdiene i hele Nøstvedtmarka med oversiktsbefaring og supplering av
eksisterende data. Dernest ble det gjennomført en grundigere kartlegging av et særlig aktuelt
utbyggingsområde.
Eksisterende informasjon om berggrunn, skogdekke, naturtyper og artsforekomster i planområdet er
innhentet fra offentlige databaser (Nasjonal bergrunnsdatabase/NGU, Naturbase/Miljødirektoratet,
Artskart/Artsdatabanken og Kilden/Nibio)
Feltbefaring i Nøstvedtmarka med spesielt fokus på planområdet ble gjennomført den 27-28.05.2019.
Arbeidet ble gjennomført av Annie Ås Hovind og Torgeir Isdahl. Kartleggingen omfattet identifisering av
naturtypelokaliteter etter DN håndbok 13 samt punktregistreringer av rødlistearter.
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3 Områdebeskrivelse
Nøstvedtmarka er et større naturområde ved Vinterbro, øst for E6 (Figur 1). Området omfatter større
områder med produksjonsskog av gran i ulike aldersklasser samt områder med mindre hogstpåvirket eldre
granskog. Rundt Nøstvedt gård finnes kulturlandskap med åkre, enger, gamle trær og en rekke dammer av
ulik størrelse. Flere grusveier, stier og noen kraftledninger krysser området. Området omfatter et større
pukkverk i øst, vis-a-vis Tusenfryd.
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Figur 1 Kart over utredningsområdet(sort linje).(Området skal også omfatte området navngitt med Furuset Følg
eiendomsgrensen.)
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Berggrunnen i området består hovedsakelig av relativt fattige bergarter som granittisk gneis, glimmergneis
og glimmerskifer. Disse bergartene gir normalt ikke grunnlag for spesielt rik eller artsrik vegetasjon. I sør i
området finnes det en gang av amfibolitt. Dette er en rik bergart som kan gi opphav til en spennende
vegetasjon. Nord i området ligger berggrunnen i dagen, mens det i sørlige deler finnes tykke marine
avsetninger i lavereliggende deler, strandavsetninger og enkelte rygger dannet som randmorener.

Figur 2. Venstre: Berggrunnen i utredningsområdet består av diorittisk til granittisk gneis (rosa), glimmergneis,
glimmerskifer (grønn) samt ganger av monzonitt og rombeporfyr i nord (gammelrød) og en gang av rik amfibolitt (dyprød)
i sør. Dette er overveiende fattige bergarter med unntak av amfibolitt som kan gi en spennende og artsrik vegetasjon.
Høyre: Det er stor variasjon i mengder og opphav for løsmasser. I nord hovedsakelig bart fjell (rosa) og tynne torvdekker
over bart fjell (lys brun). I sør marine avsetninger (blått) og strandavsetninger (lyseblått) og spredte randmorener (grønn).
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4 Naturverdier
4.1

Viktige naturtyper

Innenfor utredningsområdet finnes 9 naturtypelokaliteter som var kjent fra tidligere. Det presiseres at det
ligger flere områder i umiddelbar tilknytning til utredningsområdet, men disse er ikke tatt med i rapporten.

Figur 3. Tidligere registrerte viktige naturtyper etter DN-håndbok 13. Fargene angir svært viktig (rød), viktig (oransje) og
lokalt viktig (gul). Under befaringen ble det påvist at lokalitet 7 har gått tapt.
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Tabell 1. Oversikt over naturtypelokaliteter fra naturbase med oppdatert status basert på feltkartlegging eller studier av
flybilder og hogstkart..
NR
1

Navn
Amundsneset

Lok.nr
BN00051832

Naturtype
Rik edellauvskog

Verdi
B

2

Tjuvdalen

BN00051833

Rik barskog

Tapt

3

Gjersjøen ved
Ringnestunnelen

BN00051801

Kantkratt

C

4

Vest for Fåleslora

BN00051831

Rik edellauvskog

B

5

Nord for Nøstvedt

BN00051834

Gråor-heggeskog

C

6

Nøstvet

BN00051899

Kantkratt

C

7

Nord for Vinterbro

BN00051830

Rik edellauvskog

Tapt

9

Vest for Stuene

BN00051827

Gammel barskog

A

10

Vinterbro

BN00051992

Gammel barskog

B

Kunnskapsgrunnlag
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som en
ung lindebestand som skjøttes av grunneier, med
blåveis og fingerstarr. Myrstjerneblom (VU) er
registrert rett sør for lokaliteten i 2011.
Lågurtedellauvskog er rødlistet naturtype (VU). Intakt.
Verifisert på flybilder og felt.
En tidligere frodig granskog langs bekken i kløfta og et
stykke ut på hver side, blandet med gråor-dominert
skog. Forekomst av arter som tannrot, trollbær,
myskegras og stortujamose. Hele lokaliteten er i dag
hugget og består av plantefelt i hogstklasse 2.
Verifisert på flybilder og hogstkart.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som bratt
sør- til vestvendt bergvegg og kantkratt i overgang
mot skog ved Ringnestunnelen. Forekomst av de noe
kalkkrevende artene blodstorkenebb, bergmynte,
putevrimose og krusfellmose. Ingen forekomster av
rødlistet vegetasjon registrert. Intakt. Verifisert på
flybilder.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som almlindeskog i vestvendt skråning, til dels i trang kløft
med mosekledde berg. Hassel og lind dominerer i
tresjiktet, forekomst av blåveis, leddved, trollbær og
tysbast. Ingen forekomster av rødlistet vegetasjon er
registrert. Lågurtedellauvskog er rødlistet naturtype
(VU). Bør rekartlegges. Ikke kartlagt i 2019.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som
gråorheggeskog langs bekk i liten nordvendt kløft nord
for gården Nøstvedt. I tresjiktet inngår ask (VU) og
alm (VU). For øvrig nokså ordinær vegetasjon uten
øvrige rødlistearter. Lokaliteten er noe påvirket av
hogst i senere år, men er stort sett intakt. Verifisert på
flybilder.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som to
dammer og kantkratt i overgang mellom åker og
barskog. Funn av dragehode (VU) i sørenden av
lokaliteten. Noe er hugget i midten av området.
En tidligere frodig edeløvskog i liten kløft med bekk og
moserike bergvegger, med myske, blåveis og trollbær
som er bekreftet tapt i 2019. Hele lokaliteten er
hugget. Verifisert i felt.
Lokaliteten er sist kartlagt i 1999. Beskrives som
relativt rik, gammel granskog, med til dels grove,
rotvelta grantrær, mye hassel, og forekomst av
gammelgranlav. Ingen rødlistet vegetasjon er
registrert. Intakt. Verifisert i felt 2019.
Lokaliteten ble sist kartlagt i 2004. Rekartlagt i 2019.
Fremdeles intakt og verdifull. Se nærmere om dette
senere i rapporten.
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Nye naturtypelokaliteter
Det ble under kartleggingen i 2019 avgrenset en ny naturtype. Dette var den store forekomsten av
dragehode (VU) som vokser i en grunnlendt skråning ned mot veien rett sør for Nøstvedt gård. Ut fra våre
funn er dette den største og mest vitale bestanden av dragehode i Nøstvedtmarka. Lokaliteten har trolig
tidligere blitt beitet, men opphør av beite har gjort at vegetasjonen gror igjen. Ifølge grunneier drives det årlig
skjøtsel og vegetasjonsrydding på lokaliteten for at bestanden skal bestå og helst utvikle seg. Innenfor
lokaliteten er det også funnet andre rødlistede karplanter som stavklokke (NT) og bakkemaure (NT).
Tabell 2Oversikt over nye lokaliteter i utredningsområdet.
NR
11

Lokalitetsnavn
Sør for Nøstvedt gård

Lok.nr
11

Naturtype
Naturbeitemark

Verdi
A

Naturtypebeskrivelse
Den største og mest vitale forekomsten av
dragehode i Nøstvedtmarka.

Figur 4. Den sjeldne og truede arten dragehode (VU) forekommerrikelig langsvegen sør for Nøstvedt gård.

4.2

Fugl og dyreliv

I kulturlandskapet på Nøstvedt er det registrert åkerrikse (CR) som potensielt kan hekke her. Andre
potensielle hekkefugler i tilknytning til kulturlandskapet rundt Nøstvedt gård inkluderer vipe (EN), sanglerke
(VU) og stær (NT), men ingen av disse ble observert under befaring i 2019. Hekkende stokkand ble
observert i dammen sør for Nøstvedt under befaring i mai 2019. I naturtypelokaliteten Vinterbro ble det
registrert hekkende hønsehauk (NT) i 2004 (Naturbase, 2019). Andre rovfugler som ikke står på rødlista har
også potensial for å hekke her, slik som musvåk, spurvehauk, kattugle og spurveugle. Det ble ikke gjort noen
observasjoner av fugl under befaring av dette området, utover musvåk. Andre registrerte rødlistede
fuglearter som inngår i naturtypen inkluderer gulspurv (NT).
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Dyrelivet i Ås kommune er sterkt preget av menneskelig tilstedeværelse som gjør at hjortevilt som rådyr og
elg opptrer hyppig i kulturlandskapet. I perioden 2016-2017 ble det gjennomført kartlegging av elgtrekk i
Follo området (Ås kommune, 2019). Det er registrert et hovedtrekk for vilt i nord-sørgående retning som
berører den nordvestlige delen av utredningsområdet. Dette trekket er under press og er allerede klart
negativt påvirket av utbyggingsprosjekter i området. Trekketsom tidligere gikk sørover på østsiden av E18
blir i stor grad blokkert av utbyggingene av Solberg Øst, mens trekkene som tradisjonelt gikk sørvestover er i
ferd med å bli helt blokkert av utviklingen av handelsområdene og transformatorstasjonen på vestsiden av
E18. Det opprinnelige trekket gikk rett over der transformatorstasjonen ligger i dag. Det går i dag en del dyr
mellom transformatorstasjonen og McDonald, men ved realisering av planene om nytt Maxbo bygg i området
vil trolig også denne beskjedne passasjen blokkeres. Ut over disse større trekksystemene går det i tillegg
flere mindre lokale trekk gjennom Nøstvedtmarka.
Området kan videre utgjøre viktige økologiske funksjonsområder for annet vilt, slik som hjort, rådyr, mår,
røyskatt, grevling, gaupe, rødrev, hare, ekorn, smågnagere, spissmus, flaggermus, pinnsvin, firfisle, stålorm,
hoggorm, buorm, buttsnutefrosk, padde, storsalamander og småsalamander. Det er i tillegg gjort
enkeltobservasjoner av både ulv og gaupe i området.
Det er registrert flere dammer innenfor utredningsområdet, i tillegg til Vassflobekken som renner vest for
planområdet. Kartlegging av amfibiedammer i kommunen ble utført i 2009 v/ Kjell Sandaas og Ås kommune.
Her ble det registrert rødlistede amfibiearter som småsalamander, storsalamander, spissnutefrosk,
buttsnutefrosk og padde. Dammene med tilhørende kantvegetasjon utgjør viktige økologiske
funksjonsområder for både amfibier og insekter samt vandringskorridorer for en rekke arter.

Nye økologiske funksjonsområder
Det ble under kartleggingen i 2019 avgrenset fem nye dammer innenfor utredningsområdet. Dette er
dammer som opprinnelig er anlagt som brannvanndammer. Grunneier holder disse dammene i hevd og i
dag fremstår samtlige som verdifulle. Det ble ikke gjennomført fellefangst eller håving etter amfibier, men ut
fra størrelse og beskaffenhet var begge svært velegnet for amfibier. Det er overveiende sannsynlig at det i
tillegg til frosk og padder også finnes småsalamander i dammene, og det kan ei heller utelukkes at
storsalamander finnes her.
Det er god produksjon av insekter i alle dammene, og særlig dammen ved Elgjartun (12) hadde et yrende
insektliv i og rundt dammen under befaring i juni 2019. Ved dammen ble det observert bemerkelsesverdig
mye vannymfer og øyenstikkere i lufta. I dammen ble det blant annet observert paddetroll, vannymfer,
vannkalver og vannløper. Dammen har en velutviklet kant- og flytvegetasjon med arter som bred dunkjevle,
vassgro, skogsivaks, flaskestarr, mjødurt, bekkeblom og andemat. Det ble observert beitende stokkand ved
befaring i mai 2019, samt flokker av jaktende låvesvale.
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Figur 5. I området rundt Nøstvedt gård finnes det flere dammer i god hevd. Til sammen utgjør disse et robust og verdifullt
leveområde for amfibier.
Tabell 3Oversikt over lokaliteter i utredningsområdet. Dammer markert som ny har ikke tidligere blitt registrert i
naturbase.
NR
8

Lokalitetsnavn
Myra (Haretorget)

Naturtype
Dam

Verdi
A

12

Elgjartun

Ny

Dam

A

13

Vest for Nøstvedt gård

Ny

Dam

A

14

Gårdsdam Nøstvedt gård

Ny

Dam

A

15

Lindammen Nøstvedt gård

Dam

A

Naturtypebeskrivelse
Tidligere registrert som viktig naturtype. Registrert forekomst
av storsalamander (NT) i 1997.Etablert en ny dam 2014.
Gjenbefart i 2019. Fremdeles godt egnet for amfibier.
Stor fin dam uten fisk. Rikt insektliv og fine varierte kantsoner.
Dyp nok for storsalamander.
Nyrestaurert dam ute i åpent område. Brukbart med insektliv.
Noe dårlig utviklede kantsoner.
Stor og fin dam. Grenser til gressplen og skogkant.
To dammer som ligger innenfor en tidligere registrert
naturtype. Dammene er i god hevd.

p:\2019\nøstvedtmarka\endelig rapport 16.01.2020\nøstvedtmarka_naturmangfold og naturressurser_16.01.20.docx

2020-01-31 | Side 14av 33

Nøstvedtmarka
Verdier knyttet til naturmangfold og naturressurser
Oppdragsnr.: 5191759 Dokumentnr.: 2 Versjon: J02

Figur 6. VedElgjartun (nr. 12) ligger en stor og svært fin dam som trolig er leveområde for flere arter av amfibier. I
dammen finnes i dag et yrende liv av vanninsekter og en relativt rik flora av vannplanter.
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Figur 7. Ved Nøstvedt gård ligger en gårdsdam i tilknytning til gården. Det ligger flere dammer i og rundt Nøstvedt gård
og til sammen utgjør disse et verdifullt kompleks av dammer. Området er antagelig av de mest robuste leveområdene for
amfibier i Ski og Ås.

4.3

Rødlistearter

Det er de siste årene gjennomført omfattende frivillig artskartlegging i utredningsområdet. Mange av funnene
er innenfor lokaliteten Vinterbro (gammel granskog, nr. 10). Under befaring i mai 2019 ble det registrert en
rekke nye forekomster av de nær truede artene rynkeskinn (NT), svartsonekjuke (NT) og rosenkjuke (NT)
innenfor denne lokaliteten.
I områdene rundt Nøstvedt gård er det registrert flere forekomster av den prioriterte arten dragehode (VU).
En større forekomst av dragehode ble bekreftet under befaring i mai 2019. Denne forekomsten ble avgrenset
som en ny viktig naturtype (nr. 11).
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Figur 8. Den rødlistede barksoppen rynkeskinn (NT) ble funnet en rekke steder i gammelskogslokaliteten.

Figur 9. Den rødlistede artenrosenkjuke(NT) ble funnet en rekke steder i gammelskogslokaliteten.
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Figur 10Registrerte forekomster av rødlistearter i utrednings-og planområdet. (gule sirkler = arter i kategori VU, oransje
firkanter = arter i kategori NT).
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5 Jord- og skogbruksressurser
Innenfor utredningsområdet i Nøstvedtmarka er det store arealer med produktiv barskog på overveiende høy
og middels bonitet (Figur 11).

Figur 11. Innenfor utredningsområdet finnes store arealer med produktiv barskog på middels og høy bonitet (NIBIO).
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I Figur 12 vises aldersklasser i skog kartlagt i 2010 i forbindelse med rullering av skogbruksplanene i
ormdået. Her fremstår Nøstvedtmarka som et område med mye eldre og gammel skog. Større
sammenhengende områder med gammel granskog på høy bonitet er ganske sjeldent på Østlandet Store
deler av gammelskogen er hugget senere år.

Figur 12. I kartinnsynene til NIBIO vises et alderskart for skogen i Nøstvedtmarka slik den var i registreringsåret 2010.
(Kilde: NIBIO - Kilden).
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Det er siden 2010 hodt relativt kraftig i hele Nøstvedtmarka og andelen eldre og gammel skog er betydelig
redusert. I Figur 13 er alderskartet for området suplert med en raster over områder som er hugget i senere
år. Kartet er relativt grovt og baserer seg på studier av flyfoto og samtaler med grunneiere i området.

Figur 13. Kart overaldersklasser oppdatert basert på studier av flyfoto og opplysninger fra grunneiere. Områder hugget
etter siste kartlegging er angitt med blå skravur.
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Det er gjennomført Miljøkartlegginger i Skog (MIS) i Nøstvedtmarka, og flere områder ble trukket frem som
verdifulle. Disse lokalitetene har skogbruker pålagt seg selv å ivareta. Områdene har god overlapp med
avgrensningene etter DN-håndbok 13.

Figur 14. Skogbrukets Miljøkartlegging i Skog (MIS) har avgrenset en rekke verdifulle lokaliteter i Nøstvedtmarka som
grunneier erpålagt å ta vare på.
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Det finnes arealer med både fulldyrket mark, overflatedyrket mark og innmarksbeite i Nøstvedtmarka.
Arealene i Ås kommune ligger ved Nøstvedt gård, Stuene og Gårdmannsbråten (Figur 15).

Figur 15. Det finne arealer med både fulldyrket mark, overflatedyrket mark og innmarksbeite i Nøstvedtmarka.
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6 Vurdering av mulig utbyggingsareal
Grunneier har i samarbeid med Øst Plan AS ønsket å se nærmere på et konkret mulig utbyggingsområde i
de bratte lisidene ned mot Vinterdalen og Vinterbro innenfor eiendommene gnr 107/1,105/1,104/1. Dette
området har gode muligheter for veiatkomst, og ligger i tilknytning til Franzefoss steinbrudd og
industriområdene på andre siden av europaveien. Et annet viktig premiss for denne plasseringen er at den i
liten grad fragmenterer eller påvirker de svært verdifulle friluftsområdene inne i Nøstvedtmarka. Det finnes
vel og merke en delvis gjengrodd tidligere merket sti gjennom det foreslåtte området, men bruken av denne
og de bratte og lite tilgjengelige områdene i lisidene ned mot E6/E18 er svært begrenset sett i forhold til
lengre inne i marka.
Derimot er det kjent at man i dette området finner eldre skog som grunnet vanskelige driftsforhold er lite
hogstpåvirket. I gamle data fra naturbase (2004) er store deler av lia merket av som viktig naturtype, men ut
fra mer detaljerte oversikter av artsfunn fra artsdatabanken later verdiene til å være mer konsentrert i mindre
områder innenfor den store figuren (Figur 17). Utbredelsen av rødlistearter har nokså god overlapp med de
områdene av lia som er mindre hogstpåvirket(Figur 16).
Norconsult gjennomførte en kartlegging av området den 27.05.2019 med særlig fokus på rødlistede arter for
å vurdere naturverdiene innenfor hele det foreslåtte planområdet samt oppdatere beskrivelsen av fra før
avgrensede naturtypen som ikke hadde blitt vurdert siden 2004.

Figur 16. Historiske flyfoto over området fra henholdsvis 1988 (venstre) og (2008). Historiske flyfoto vitner om større
hogstpåvirkning i sentrale deler av området.
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6.1

Naturverdier i planområdet

Planområdet overlapper i stor grad med naturtypelokaliteten Vinterbro (BN00051992). Lokaliteten er
registrert som gammel barskog med viktig verdi (B) i Naturbase den 21.10.2004. Beskrivelsen av lokaliteten
ble sist oppdatert av BioFokus i 2006. Følgende beskrivelse fremkommer av Naturbase:
«Storparten av biotopen utgjøres av ulike barskogsutforminger; furudominert bærlyngskog på grunnlendte
partier, blåbærgranskog dekker store areal, og spesielt i de sørlige deler finnes det større partier med
småbregne- og lågurt granskog. Skogalder og påvirkningsgrad varierer en god del. De eldste partiene finnes
sentralt i biotopen, og der også ofte i kombinasjon med velutviklet busksjikt (hassel) og rik bakkevegetasjon.
Generelt er skogområdene i nord yngre/ mindre død ved rike, og stedvis med ganske tette granbestander. I
nedre del av lia i sørvest er det foretatt en rekke mindre flatehogster i ny tid, ofte i små ravinedaler. Enkelte
små ravinedaler er fremdeles intakte. Langs Vassflobekken i vest er detforholdsvis godt utviklet gråorheggeskog, stedvis med strutseving. Bekken er sterkt slamforurenset pga anleggsvirksomhet i nærheten. Se
ellers litteraturliste for ytterligere beskrivelser.
Konklusjon: Ganske stort naturskogsområde med god variasjon i vegetasjonstyper. Utpregete gradienter i
fuktighet, rikhet og vegetasjon på små avstander. Tydelig småskalamosaikk i vegetasjonen, ofte indusert av
bergframspring og bergvegger. Store deler av lokaliteten preges av rik, storvokst, grandominert lågurtskog
med innslag av mange forskjellige løvtrær. Påvirkningsgraden er lav til å være et høybonitets, sentralt
beliggende lavlandsområde. Dødvedmengden er stort sett ganske bra, også en del store dimensjoner, men
sterkt nedbrutte læger er underrepresentert. Pga. den høye boniteten og lange vekstsesongen vil skogen
raskt hente seg inn. En del interessante arter ble funnet, deriblant 5 rødlistete. Gammel skog i boreonemoral
sone rundt Oslofjorden er generelt rike insektmiljøer. Dette gjelder sannsynligvis også Vinterbro. Mangel på
en del lavarter som burde forekomme på de gamle løvtrærne (for eksempel lungenever) kan muligens
tilskrives lokal forurensing fra E18 og/eller industri. Lokaliteten har utvilsomt høy regional verdi. Såpass
store, lite påvirkete skogområder på høy bonitet i lavlandet rundt Oslofjorden er sjeldne.»
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Figur 17. Figuren viser dentidligere registrerte naturtypen Vinterbro (BN00051992) som tidligere er vurdert til å være en
viktig naturtype (B) samt funn av rødlistede arter registrert i artsdatabanken.

Vurdering etter kartleggingen i 2019
Naturtypelokaliteten ble gjenbefart av Annie Ås Hovind og Torgeir Isdahl den 27.05.2019 med spesielt fokus
på de delene av området med fåregistrerte forekomster av rødlistearter. Området utgjør et større,
sammenhengende gammelskogsområde (556,4 daa) langs ei vestvendt liside med E18 i vest og en kraftlinje
i øst. Området er videre avgrenset mot jordbruksareal i sør og et pukkverk i nord og forøvrig mot partier med
yngre og mer hogstpåvirket skog. Eksisterende avgrensning vurderes i hovedsak som god, selv om området
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stedvis omfatter mer hogstpåvirket skog, hogstflater og bjørkesuksesjoner etter hogst, spesielt i sentrale
deler.
Berggrunnen i den vestvendte lia er i hovedsak fattig med innslag av rikere bergarter som amfibolitt, dekket
av et stedvis tynt lag med hummus. Den sørlige delen har partier med marine avsetninger. Naturtypen
domineres av eldre blåbær- og svak lågurtgranskog samt furudominert bærlyngskog med innslag av eik i
grunnlendte partier. Edelløvtrær som ask og alm forekommer, spesielt sørøst i lokaliteten. Skrentene sentralt
i lokaliteten har større innslag av lind. I nord gir flere bekkefremspring opphav til stedvis rikere og svakt
kildepåvirket flora, som delvis inngår i en MiS-biotop med rik bakkevegetasjon. Slike rikere partier har
skogsvever, fingerstarr og teiebær i feltsjiktet og hassel i busksjiktet. Det er avgrenset en rekke MiS-biotoper
også lenger sør i lokaliteten.
Selv om området er delvis forringet av hogst i sentrale deler fremstår lokaliteten som relativt intakt, med
sammenhengende eldre skog og stedvis større mengder død ved fra nord til sør. Død ved utgjør substrat for
en rekke rødlistede vedboende sopparter (Tabell 4), samt andre lav- og sopparter knyttet til eldre granskog
(f.eks. kattefotlav, gammelgranlav, bleik vokslav, granrustkjuke og tjærekjuke). Det er registrert totalt 10
rødlistearter innenfor lokaliteten, hvorav fire er sårbare (VU) og seks nær truede (NT) arter. De fleste artene
har flere forekomster innenfor lokaliteten, og de nær truede artene rosenkjuke, rynkeskinn og svartsonekjuke
forekommer spesielt hyppig.

Figur 18. I planområdet finnes et større område med gammel barskog hvor det finnes flere typiske indikatorarter knyttet
til verdifull eldre skog.

p:\2019\nøstvedtmarka\endelig rapport 16.01.2020\nøstvedtmarka_naturmangfold og naturressurser_16.01.20.docx

2020-01-31 | Side 27av 33

Nøstvedtmarka
Verdier knyttet til naturmangfold og naturressurser
Oppdragsnr.: 5191759 Dokumentnr.: 2 Versjon: J02

Det ble ikke observert vilt i området under befaring, men det er registrert hekkende hønsehauk (NT) i
området i 2004 (Naturbase, 2019). Området utgjør videre et potensielt hekkeområde for øvrige rovfugler, slik
som musvåk, spurvehauk, kattugle og spurveugle (Ås kommune, 2019). Det er også registrert et hovedtrekk
for vilt og flere lokale trekk gjennom lokaliteten i nordøst-sørøstlig retning (Ås kommune, 2019).
Lokaliteten utgjør et relativt stort sammenhengende naturskogsområde (556,4 daa) sammenlignet med
andre gamle granskoger i Ås kommune som totalt utgjør 662 daa. Det er en god del død ved i området og en
relativt stor andel eldre granskog med forekomst av flere tilknyttede rødlistede sopparter. I tillegg er
lokaliteten et viktig funksjonsområde for vilt med kryssende hoved- og lokaltrekk gjennom lokaliteten. Samlet
vurderes verdien som viktig (B).
Tabell 4Oversikt over rødlistearter registrert i planområdet.

Art
Gul snyltekjuke
Klengekjuke
Alm
Ask
Bølgekjuke
Rynkeskinn
Svartsonekjuke
Rosenkjuke
Grankullskorpe
Grønnsko

Rødlistekategori
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
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Figur 19. I kartet visesalle nye funn av rødlistede arter som store oransje firkanter med hvit omkrets (samtlige av disse
var i kategorien nær truet) og funn av andre indikatorarter for store naturverdier (gul firkant).
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Vurdering av delområder innenfor planområdet
Basert på tidligere registrerte rødlistearter, hogsthistorikkog kartleggingen i 2019 kan planområdet deles inn
i fire delområder etter naturverdier (figur 19). Delområdene med stor verdi (rødt i figuren) utgjør størsteparten
avarealet, og omfatter store deler av naturtypen gammel granskog som er vurdert som viktig (B). Det er
registrert flere forekomster av nær truede (NT) og sårbare (VU) arter knyttet til død ved i disse delområdene.
Delområdet lengst nord i planområdet (gult i figuren) har innslag av eldre granskog, men er noe mer
hogstpåvirket. Grunnet mindre areal og ingen registrerte forekomster av rødlistede arter gis dette delområdet
middels verdi. Delområdetmed liten verdi (turkis) er preget av hogst og omfatter yngre skog. Dette området
har likevel en viss funksjon da det knytter sammen områdene av større verdi. Eventuelle tiltak vil imidlertid
medføre mindre tap av naturverdier i dette området.

Figur 20Kart over planområdet med delområder med stor verdi (rødt), middels verdi (gult) og liten verdi (turkis) og
registrerte rødlistearter (gule sirkler = arter i kategori VU, oransje firkanter = arter i kategori NT).

p:\2019\nøstvedtmarka\endelig rapport 16.01.2020\nøstvedtmarka_naturmangfold og naturressurser_16.01.20.docx

2020-01-31 | Side 30av 33

Nøstvedtmarka
Verdier knyttet til naturmangfold og naturressurser
Oppdragsnr.: 5191759 Dokumentnr.: 2 Versjon: J02

6.2

Naturressurser i planområdet

Det foreslåtte planområdet vil i praksis ikke komme i berøring med landbruksområdene i Vinterdalen eller
Gårdmannsbråten. Det forventes følgelig ingen konflikt med jordbruksverdier.

Figur 21. Planområdet vil justeres slik at det ikke kommer i berøring med jordene i Vinterdalen og Gårdmannsbråten.
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Store deler av planområdet består av produktiv barskog på middels og høy bonitet. Deler av området er
hugget i senere år, men da driftsforholdene i det meste av området er vanskelige står det mye hogstmoden
skog i området.

Figur 22. Store deler av planområdet består av produktiv barskog på middels og høy bonitet. Særlig i bratte,
utilgjengelige områder med vanskelige driftsforhold står det mye eldre skog.
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Vedlagtfølger Ås Senterpartishøringsuttalelsetil planprogrammet.
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Høringsuttalelsefra ÅsSenterpartitil
Planprogramfor rulleringav kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel
Denneuttalelsenbestår av kommentarerog konkreteforslagtil endringeri teksten.Kommentarerer
skreveti kursiv,menskonkrete forslager skrevetmed fet tekst.
Innledningsvisvisesdet i kapittel 2 til Nasjonaleforventningerfra Kommunal-og
moderniseringsdepartementet.
Et av områdenesom vektleggesder er «Byerog tettsteder der det er
godt å leve og bo». Vi kan ikke se at dette punktet er fulgt opp i høringsutkastetog foreslåret nytt
punkt under 3.1 –se nedenfor.
Videreregistrerervi at de nasjonaleforventningeneblant annet innebærerat FNsbærekraftsmålskal
leggestil grunn for kommunalplanlegging.Det er vanskeligå se hvordanbærekraftmåleneer fulgt
opp i høringsutkastet.
I innledningentil kapittel 3 visesdet til at «Utfordringer,mål og strategierfor kommunensom
organisasjonskal ogsåvektlegges»i kommuneplanen.Vi menerdette bør følgesopp i
kommuneplanenog bør omtalesi planprogrammet,og foreslåret nytt punkt under3.1 –se nedenfor.
Kommunensom organisasjon.
Kommunener en kombinert politisk og administrativ organisasjon.Det lageset program for
evalueringav om organisasjonener hensiktsmessigiforhold til de tillagte oppgavene.

Vi har vurdert om det er kommunaleplaner/retningslinjersom bør væreførendefor kommuneplanen,
og foreslårfølgendetillegg under kapittel 2:
2. 3 Kommunaleplaner/retningslinjer
Planstrategi
Kvalitetsprogramfor områdereguleringsplanÅs sentralområdemai 2019,kapitlene
Overordnedepremisserog Del 1 –tematiske kapitler,så langt de passer.
Ad 3.1 Sentraletemaer -Befolkningsvekst,demografiskutvikling og tjeneste-og samfunnsutvikling:
Kommentar
Feilslåtteprognoserfor befolkningsveksthar hatt store konsekvenserfor Ås-samfunnet.Sikrere
anslagfor veksten,og styring av veksttakten,er viktig for planleggingav framtida for Ås.Vi ønskeren
klargjøringav betydningenav boligprogrammetog hvordandette fastsettes.
Forslagtil tillegg til avsnittet:
Mulighet for sterkere styring av befolkningsveksten,for eksempelved hjelp av boligprogrammet,
utredes.

Ad 3.1 Sentraletemaer - Folkehelse:
Kommentar:
Aldersvennlig–vi forutsetter det gjelderalle aldre.

Ad 3.1 Sentraletemaer - Boligerog bomiljø:
Forslagtil tillegg i teksten:
«Boligermed hage»tas inn som en ekstraboform i rekkenav boformer i sistepunktum.
Forslagtil nytt punkt:
Kommunenbør ta en lederrolle i planleggingav bomiljøer der det er godt å bo og leve.

Ad 3.1 Sentraletemaer - Kultur, fritid, idrett og frivillighet:
Kommentar:
Det er behovfor oppstrammingi begrepeneunderkultur; gjelderogsånestepunkt.
Forslagtil endringi teksten,3. punktum:
«Det er ogsådokumentertat kultur har en evnetil å fremme god helseog forebygge…»
endrestil:
«Det er ogsådokumentertat kulturaktiviteter har en evne til å fremme god helseog forebygge…»

Ad 3.1 –Sentrale temaer - Arealutvikling,utbyggingsmønsterog samferdsel:
Forslagtil endringi teksten,2. punktum:
«Særliginteresseer knyttet til naturmangfold,landbruk,friluftsliv og kulturmiljøer»
endrestil:
«Særliginteresseer knyttet til naturmangfold,landbruk,friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer».

Ad 4.1.2Arealertil næringsformål
Forslagtil strykning:
Tredje kulepunkt «Nye arealer til næringsformåli tilknytning til motorveiene» strykes.
Forslagtil nytt kulepunkt:
Deler av Søråsjordetsom i gjeldendekommuneplaner disponert til næringsformålvurderesført
tilbake til arealformål LNF.

Ad4.1.4 Arealertil idrettsanlegg
Kommentar:
Lokaliseringav svømmehallved Ås ungdomsskoleer vedtatt av Kommunestyret.Vi oppfatter at
formuleringeni dette punktet er en oppfølgingav vedtaketfor å sikrearealerfor utbyggingav ny
svømmehall.

AdVedlegg2: Temaeri konsekvensutredning
av arealinnspill
c) Natur-, landbruk-,friluftsliv- og kulturverdier -Små-og storvilts leveområderog trekkruter:
Kommentar:
Det er tvil om kunnskapsgrunnlaget
for storvilts leveområderog trekkruter ikommunekart natur
reflektererde sisteopplysningenefra jaktlag og registreringerav påkjørsler.
Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget
er oppdatert, slik at vi unngårat områdermed utbygging
hindrer trekkruter. I Nordbyer trekkrute ved Bamsebustengt, og verre blir det med ny E18.

AdVedlegg2: Temaeri konsekvensutredning
av arealinnspill
c) Natur-, landbruk-,friluftsliv- og kulturverdier -Kulturminner og kulturlandskap:
Forslagnytt kulepunkt:
Til det er vedtatt en kulturminneplan for Ås, tas Kulturhistorisk stedsanalyseinkludert
grønnstruktur for Ås sentralområde,2016,inn som kunnskapsgrunnlag,så langt det passer.

24.5.2020,Ås Senterparti
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Human-EtiskForbundFollo lokallaghar351medlemmerbosatti Ås kommunepr 1.1.2020.Påvegne
av dissemedlemmeneharvi innspill til det pågåendekommuneplanarbeidet
i Ås kommune2020.
Våre opplysningerbaserersegdelspå opplysningerfra SSBog opplysningerhenteti Lovdata.Der det
er slike referanser,oppgir vi kilder i fotnoter.Våreinnspill erpå disseområdene:
1. Behovetfor livssynsnøytraleseremonirom
i Ås kommune
2. Gravferdsforvaltningeni Ås kommuneog informasjonom dettepå internett.
1. Behovetfor livssynsnøytraleseremonirom i Ås kommune
IÅs kommuneer det flere kirker. Disseer dedikerttilbruk til gravferdog andre
seremonierformedlemmerav Den norskekirke. Dissehar ensymbolikk og utformingsom
gjør at de ikke eregnet til brukt til ikke-kristenaktivitet. Kirkene er dessutenvigslet.Dette
gjør at de ikketillates brukttil seremonierfordem som ikke er medlemmeri Den norske
kirke.
Innbyggerei Ås kommunesomikke er medlemi Den norskekirke, har ikke tilsvarende
offentligetilbud om egnedelokaler til seremonierog annentros-eller livssynsaktivitet.
Gravferdsseremonier
for personersom ikke er medlemmeri Den norskekirke må for
eksempelholdesandresteder.Kommunestyresalen
i2. etasjei Ås rådhusharvært brukt til
gravferder.Dette er et lite egnetlokale, spesieltpå grunn av at kistenmå bæresviaen lang
trappned til 1. etasje.Deter ellersfor liten plassog dårlig lufti rommet.
Det er bare58,5%av Ås kommunesinnbyggeresom er medlemi Den norskekirke i 20191
Andelensynkerjevnt, fra 2015til 2019 har andelensunketmed1,5% i året2. Dette innebærer
at en stor-og økende-del av innbyggernei Ås kommunevil trengeandreseremonilokaler
enn de som finnes i kommuneni dag bådetil gravferderog andreseremonier.
Vi foreslårderfor at Ås kommune legger inn plan om å etablere et livssynsnøytralt
seremonilokalemedminimum300 sitteplasseri kommuneplanen.Et slikt bygg vil -i
motsetningtil kirkebygg-kunne brukesav alle kommunensinnbyggere.Dettebyggetvil ikke
utløsetilleggskostnadertil andretrossamfunn(i motsetningtil kirkebygg) sidenalle
innbyggerevil kunnebrukedettil sineseremonierog aktiviteter.Lokalet vil ogsåværeet
tilbud tildem som er medlemmeri Den norskekirke.Et slikt felles bygg vilmed bruk

1

SSBTabell12026: 11897medlemmerog tilhørigei 2019.SSBtabell01222:20335innbyggere ved
startenav 1. kvartal 2019.
2
SSBTabell12026ogSSBtabell 01222:
11 897medlemmerog tilhørigei 2019.SSBtabell01222:20335innbyggere ved startenav 1. kvartal
2019.
11 900medlemmerog tilhørigei 2015SSBtabell01222:18 503innbyggereved startenav 1. kvartal
2015.

avtrossamfunnetsegnemobile symbolerogsåkunnebrukestil aktivitetersom gudstjenester,
bønnemøtermedmersamttil offentlige minnemarkeringeriprivat ellerkommunal regi.
Kommunenbør ogsåta inn i kommuneplanenateksisterendebygg blir tilpassetfor mindre
seremonierog til storegravferderogminnemarkeringermedover 4-600 deltagende,f.eksved
atdet planleggesforhvordanidrettshallerog kulturhus/AudMaxkanbrukestil slike
formål.
2. Gravferdsforvaltningen i kommunen.
Ansvarfor offentlig gravferdsforvaltninger av Stortingetoverlatttil kirkeligfellesråd.
At slike tjenesterer overlatt til kirkelig fellesråd,innebærerikke at Ås kommunekan unnlateå
informereinnbyggerneom hvor dekanfå informasjonomgravferd i kommunen.Vårtsøk på
"gravferd" på Ås kommuneshjemmesidergir ingen treff.
Personersomikke har tilknytning til Den norskekirke, kan ha behovfor å søkeinformasjon
omgravferd. Når slik informasjonsøkespå Googlei dag(gravplassi Ås kommune),får man
treff på«gravplassog gravplassforvaltning»påkirkelig fellesrådssider.Der kan man velge
"Gravferd". Dettebringerleserenrett inn i en sidemed bilde fra en gravferdi en norskkirke.
For personeruten tilknytning til Den norskekirkekan detteopplevessomliterelevant
informasjonellerogsåsomliterespektfull informasjon.

•
•

Vi foreslår atÅs kommunekreverat tjenesteyteren,kirkelig fellesråd, setter opp sine
informasjonssider på internett slik at dennedelesi toheltseparate nettsteder.
Gravplassforvaltningen i Åskommunepåden enesidenog
Kirkelig fellesrådsøvrigeinnhold på den andresiden.
3
Dette vil sikre at Gravferdslovens
grunnleggendebestemmelser,“Gravlegging
skal skje med
respektfor avdødesreligion eller livssyn”,blir etterlevdfra førstekontaktfra innbyggeresom
ønskerinformasjonom gravferdstjenesten
i Ås kommune.Densom ikke er medlemi Den
norskekirke, vildaoppleve attjenesteleverandøren
iÅs kommunerespekterer
innbyggerneslovfestederetttiltros-oglivssynsfrihet.

For Human-EtiskForbundFollo lokallag
Rikke Øen

3

LOV-1996-06-07-32
Lov om gravplasser,kremasjonog gravferd
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SAMMENDRAG
Ås kommunehar varsletoppstart av planarbeidmed rullering av kommuneplanenog sendt forslagtil
planprogrampå høring.Somdel av varselom oppstart inviteresgrunneiereog andre aktører til å gi
konkrete arealbruksinnspilltil ny kommuneplan.
AsplanViakAShar bistått i utarbeidelsenav innspillet og fremmer på vegneav forslagsstillerKirsten
Solberginnspill til kommuneplanensarealdelom arealbruksendringpå del av en eiendompå Nordre
Solberg.Områdetsom er avsatttil LNF-områdei gjeldendekommuneplanliggerpå Solbergsom er
utpekt som ett av tre områderfor boligveksti kommunen.
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Grunneierønskerå bygge3 til 4 eneboligerpå området, og foreslårat arealetomgjørestil
boligformåli ny kommuneplan.
Tabell1

1. Faktaom arealinnspill

.v
m
e
ss
re
d
A

a. Område/skolekrets

Solberg

b. Adresse

Solbergveien,nord for 22 b.

c. Gårds-ogbruksnummer

102/350

d. Forslagstiller

KirstenSolberg,Solbergveien24, 1400 Ski

e. Dagensbruk

KommunaltVA anlegg,grasproduksjon

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

Ca.2,8da

t g. Formåli gjeldendekommuneplan
e
k
lå sn h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan
ø
rm ,e i. Ønsketformål
fo d
n n
-Hvis bolig: Antatt type og antall
la e
P ld
je -Hvis næring:Antatt type og omfang
g
- -Annet formål

LNFa
H560_1Bevaringnaturmiljø
Boligformål,3-4 eneboliger

1. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET
1.1. Beliggenhet
Arealet som ønskesomdisponertfra LNFtil bolig liggernær eksisterendebebyggelseved tunet på
Nordre Solbergog grensertil Solbergveien22 b i syd.I vest er det jordbruksarealog i nord et
bekkedragsamt kommunaltvann-og avløpsnettmed tilhørendekummer.

Figur1, lokaliseringskart.Arealet som ønskesomdisponertvist med blått. Arealetvil få adkomstfra
Solbergveien.
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1.2. Gjeldendekommuneplan
Arealet er avsatt til LNFa i gjeldendekommuneplan.Ifølgebestemmelsenetillates kun nye boliger i
form av kårbolig,og da forutsatt at det fra før ikke er mer enn én boligenhetpå eiendommen.
Det er alleredeto boliger på gårdstunet.
Bestemmelsenehar ogsåestetiskeretningslinjerknyttet til tiltak for landbruket:Tiltak for landbruket
skalplasseresslik at de passerbest mulig inn i kulturlandskapet,herunderinnpassingtil eksisterende
bygningsmiljø,ikke hindrer allmennferdselog ikke skaderviktig biologiskmangfold.
Enutbyggingpå det foreslåtte arealet vil kunneutformesog plasseresslik at dissekravene
imøtekommes.
Storedeler av LNF-arealet i dennedelen av kommunener omfattet av retningslinjefor sonemed
særligeangitte hensynH560_1:Bevaringav naturmiljø, herundergrønnstruktur,friluftsliv, landskap
og biologiskmangfold.Bestemmelsenesier at tiltak som bryter opp området, hindrer tilgangeller
bruk til friluftsformål eller på annenmåte medførerat naturverdieri området forringes,skalunngås.
Enutbyggingpå det foreslåtte arealet vil ikke kommei konflikt med dissehensynene.
Kommuneplanenhar en generellbyggegrensepå 20 m mot vassdrag.Naturligevegetasjonsbelter
langssjø og vassdragskalbevares.Dette for å ivareta viktige økologiskefunksjoner,motvirke erosjon
og/eller tjene som flomsikring.
Ny bebyggelseforeslåsplassertlangt nok fra bekkedragettil at dissehensyneneivaretas.Kantsonen
er alleredesterkt påvirket av anleggsarbeidknyttet til kommunaltVA-anlegg.

1.3. Overordnedeplaner og føringer
Innspilletforholder segtil viktige overordnedeplaner og føringer,og forslagsstillermener at den
ønskedeformålsendringeni hovedsaker i tråd med disseføringene.
Jordloven
Jordloveninneholderet generelt forbud mot omdisponeringav arealtil andre formål. Jordlovens
bestemmelserom omdisponeringhar sitt virkeområdei det plan- og bygningslovendefinerer som
LNFR-områder
(landbruks-,natur- og friluftsområder,samt reindrift). Ved vurderingav om jordvernet
skalvike skaldet blant annet tas hensyntil samfunnsnyttenen omdisponeringvil kunne gi. Det vil da
være relevant å vurdere jordbruksarealetstilstand og kvalitet opp mot fordeleneved å gjennomføre
det aktuelletiltaket.
Arealetsom foreslåsomdisponerthar skrint jordsmonn,delvismed fjell i dagen,og driftes ikke aktivt
som jordbruksareali dag. I nord er de kommunaleVA-kummeneomgitt av grus.
T-1442Støyi arealplanleggingen
Klima-og miljødepartementetsretningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging,T-1442/2016
skalleggestil grunn av kommunene,regionalemyndigheterog berørte statligeetater ved
arealplanleggingetter plan- og bygningsloven.T-1442angir to støysoner:
Rødsoneangir et områdesom ikke er egnet til støyfølsommebruksformål.
Gul soneer en vurderingssonehvor støyfølsombebyggelsekan oppføresdersomstøytiltak
gir tilfredsstillendestøyforhold.
Arealet som foreslåsomdisponertligger i gul støysone.Støykildener fv. 154 og ligger vestfor arealet.
Innenfordet nye byggeområdetvil det væremulig å avsetteareal til tiltak for skjermingav ny
bebyggelseog uteoppholdsarealmot støy.
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-,areal-og transportplanlegging(2008)
Hensiktenmed retningslinjeneer å oppnå samordningav bolig-, areal-og transportplanleggingenog
bidra til mer effektive planprosesser.Retningslinjeneskalbidra til et godt og produktivt samspill
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mellom kommuner,stat og utbyggerefor å sikregod steds-og byutvikling.Retningslinjenfokuserer
blant annet på at utbyggingsmønsterog transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og
tettsteder, reduseretransportbehovetog leggetil rette for klima- og miljøvennligetransportformer.
I henhold til klimaforliket er det et mål at veksteni persontransporteni storbyområdeneskaltas med
kollektivtransport,sykkelog gange.
Dennye bebyggelsenforeslåssom en utvidelseav et eksisterendeboligområdelangsSolbergveien.
Det er kort vei og god tilgjengelighettil dagligemålpunkterved å gå og sykle.Det er et godt
kollektivtilbudi Nordbyveienog fra Skistasjon.
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus(2015)
Ås sentrum og Skisentrumer utpekt som to av flere innsatsområderfor økt by- og næringsutvikling,
hvor etableringenav Follobanenog Ås som universitetsbytrekkesfrem som viktige faktorer.
Utviklingeni Ås og Skibør sesi sammenhengog forbindelsenmellom Åsog Skibør styrkes.
Områdetsom foreslåsomgjort til boligformål ligger på Solberg,et etablert bolig- og serviceområde
med god kollektivdekningtil Osloog Ski.Solbergområdethar et godt skole-og barnehagetilbud,og
har korte avstandertil fritidsaktiviteter og friluftslivsområder.Areal-og transportmessigvil de nye
boligeneknyttestil eksisterendeinfrastruktur og offentlige tilbud, og dermedværedel av en
bærekraftigarealutvikling.
Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og ungesinteresseri planleggingen
Retningslinjenskalsikreat hensynettil barn og ungeblir vektlagt i fysiskplanlegging,slik at deres
nærmiljøog oppvekstsvilkårblir ivaretatt. Det skalblant annet leggestil rette for
aktivitetsfremmendeomgivelsersom gir varierte muligheterfor sosialtsamvær,lek og utfoldelse.
Innspilletomfatter noenfå eneboligeri et etablert strøk, arealet benyttesikke av barn og ungei dag.
Ås kommuneslangsiktigearealstrategi(Planprogramfor rullering av kommuneplanensarealdel,
høringsforslag18.02.2019)
I kap. 4.1 i Planprogrammeter Solbergutpekt som ett av tre områder for boligveksti kommunen.I
sammekapittel foreslåsen øvre grensepå 50 boliger i nye forslag.Planprogrammetforeslårat det
etableresen utbyggingsgrense
rundt de tre utviklingsområdeneÅs sentrum,Solbergog Vinterbro.
Innspilletligger innenfor Solbergområdetog inneholder3-4 nye boliger.Det foreslåtte arealet vil
utgjøre en liten utvidelseav eksisterendeboligområde.

1.4. Reguleringsplaner
Tilgrensendeareali syd er regulert til boligformåli «Reguleringsplan
med reguleringsbestemmelser
for Solbergskogen»
(planid.0214_171),ikrafttredelsesdato21.04.1999.Den søndredelen av
Solbergveieninn mot Nordbyveiener under reguleringi planenfor «Solbergveien1».

2. EKSISTERENDE
FORHOLD
2.1. Grunnforhold
Områdetligger under marin grense.Grunnenbestår av tynn hav-/strandavsetning,og det er grunt til
fjell innenfor området som foreslåsomdisponert.Dette går over til tykk havavsetningi nord mot
bekkedraget.Det er funnet kvikkleirelengerøst, men det er ikke kjente forekomsterav kvikkleirei
eller rundt området som foreslåsomdisponert.
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Figur2, kart over løsmasser.Kilde:NGU,nasjonallømassedatabase.

2.2. Landskapog vegetasjon
Arealet som ønskesomdisponerter i daget åpent, delvisgrasdekketarealvest for Solbergveienog
tunet på Nordre Solberg.Det åpnelandskapetgjør at området er solrikt tross nordvendt helning.
Tomtenheller med et fall på ca. 1:8 mot jordene og fv. 154 i nord og nordvest.Nord for tomten er
det et bekkedragsom er flomutsatt ved svært store nedbørsmengder(antatt 200 års flom). Ved
bekkenfinner vi en steingardog en rad med lave løvtrær, dette arealetforeslåsbevart som grønn
sone.

Figur3, arealet som ønskesomdisponerttil boligformålsett fra Solbergveien24a. I bakgrunnenSolbergveien
22b. Trærnepå bildet ligger utenfor den aktuelletomten.
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Biologiskmangfold
Arealet er ikke vist som viktig eller utvalgt naturtype i naturbase.no.Det er heller ikke vist
forekomsterav viktige naturtyper i nærheten.Arealetned mot bekkennord for arealet som foreslås
utbygd bærer preg av anleggsvirksomheten
ved oppgraderingav ledningsnett.
Tomtener omgitt av boligfelt, dyrka mark og vei, og gradenav påvirkningpå naturmiljøet i dager
relativt stor. Dette gir trolig et begrensetpotensialfor funn av særligverdifullt naturmangfold.
Arealeter ikke en forbindelsemellom store, viktige naturområder,og vurderesderfor ikke å ha stor
betydningfor landskapsøkologi.

Figur4, foto av bekkedragnord for tomten. Trærnestår på LNF-områdesom ikke omfattes av innspillet.

2.3. Landbruk
Arealet som foreslåsomdisponerthar skrint jordsmonn,delvismed fjell i dagen.Dette fremgårogså
av løsmassekartetfra NGU.I nord er kummenetil kommunensVA nett anlagtder hvor
løsmassedekket
er dypere.Kummeneer omgitt av grus.PåNIBIOsgårdskarter arealet som søkes
omdisponertdefinert som 2,8 daa med fulldyrka jord omgitt av «annetmarkslag».
Arealet liggerbrakk i dag fordi det ikke er funnet regningsvarendeå dyrke.Arealethar stor
erosjonsrisikopå grunn av helningsforholdog tynt jordsmonn.

Figur5 utsnitt fra gårdskart,aktuelt områdeligger innenforer markertesirkel.Kilde:NIBIO
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Vilttrekk

Arealinnspilleter lokalisertomtrent her

Figur6, utsnitt fra kart som viservilttrekk i Åsog Ski.Kilde:Kartleggingog digitaliseringav vilttrekk i Follo2016
– 2017 Utmarksavdelingenfor Akershusog Østfold.

Sitat fra Kartleggingog digitaliseringav vilttrekk i Follo2016– 2017,Utmarksavdelingenfor Akershus
og Østfold:«Mellom Solbergog Skisentrum er det en trang passasje,som i noen grad benyttesav
viltet. Passasjener dog trang og vanskeligå forsere,slik at barriereeffektengjør at trekket er
karakterisertsom et lokalt trekk. Dennebarrierenblir trolig endasterkerei fremtiden.» I naturbasearter og funksjonsområderer trekkrute for elg og rådyr plassertvest for fv. 154 i dette området.

2.4. Miljø
Vestfor tomten finner vi fylkesvei154. Støyfra denneveien når frem til tomten. Ved en utbyggingav
boliger vil man sannsynligvismåtte skjermemot støy.Dette må utredesog ivaretasi prosjekteringav
boliger med uteareal.

Figur7, støy fra fv. 154. Plasseringav tomten vistmed sirkel.Kilde:Støysonerfor riks- og fylkesveger
(vegvesen.no)
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Det foreliggerikke tilsvarendekart som viserberegnetluftkvalitet basert på utslipp fra bil, men det
er heller ikke kjent at området er spesieltutsatt. Det er ikke kjente industrier som medførerredusert
luftkvalitet i nærheten.

2.5. Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner på tomten. I nærheten,på jordet øst for Solbergveien,er det
funnet Bosetning-aktivitetsområdebeståendeav én grøft, ett stolpehullog seksnedgravninger.C14datering av grøften viserat det har vært aktivitet her i eldre steinalder.
Arealinnspilleter lokaliserther

Figur8, kart som visertidligere registrerteautomatiskfrededekulturminneri området, tomten er markert med
blått. Kilde:Askeladden.no

Våningshusetpå Nordre Solberggård er Sefrak-registrert, de øvrigebyggeneer av nyere dato.
Kulturlandskapetved Nordre Solbergog nordoverer definert som lokalt viktig. Innspilletomfatter
areal som ligger syd for dette lokalt viktige kulturlandskapet.

Arealinnspilleter lokaliserther

Figur9, kulturlandskapeti området.Kilde:Follokart
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2.6. Friluftsliv, barn og unge
Tomtener ikke i bruk av barn og ungei dagog utgjør en del av innmarkenrundt tunet. Nærmeste
lekeplass/friområdeer i 320 m unna i Hvalfaret,dit kommerman via en lite trafikkert boligvei.Det vil
ogsåbli etablert en ny lekeplassi forbindelsemed utbyggingav Solbergveien1, gangavstandentil
den nye lekeplassenblir ca. 340 m. Øst for området er det et større turområde med stier og lysløype.
Ved Solbergskoleer det lekearealersom er i aktiv bruk ogsåutenom skolensåpningstid.

Lek

Figur10, utsnitt av kommunenskartleggingav friluftsområder,arealinnspilletmarkert med sirkel.Viser
lekeplasserog arealeregnet til friluftsliv i nærheten.

2.7. Kollektivtransport
Bussholdeplassen
Granheimtunet(retning vest) liggeri Nordbyveien,400 m fra området som ønskes
omdisponert.Her stopperbuss520 til Vinterbro med avgangfire gangeri timen og 521 med avgang
fire gangeri timen til Tusenfryd.FraTusenfrydgår det ekspressbuss
til Oslosentrum.
Det er ca. 500 meter å gå til bussholdeplassen
Granheimtunet(retning øst) i Nordbyveien,hvor buss
520 og 521 går i retning Skistasjonmed totalt åtte avgangeri timen i rush. Bussenetar 5 minutter til
Skistasjon,hvor det går tog til Oslomed høy frekvenssamt lokaltogog fjerntog sydover.Det er også
fullt mulig å gå eller syklede 2,5 km til Skistasjon.

2.8. Privat og offentlig servicetilbud
De fleste private og offentlige servicetilbudfinnes i Skisentrum (avstand2,2 – 2,5 km). Nærmeste
dagligvarebutikkligger 900 meter i retning Ski.Sombeskrevetover er det hyppigebussavganger,
og
Nordbyveiener godt opparbeidetmed fortau og sykkelfelti østlig retning. I vestligretning er det
sykkelveimed fortau langssørsidenav Nordbyveien,og fortau langsnordsiden.Ensykkelturtil Ski
sentrum tar ca. 10 minutter.
Vestfor fv. 154 ligger Solbergtunetbarnehageog Solbergskole.Solbergtuneter nærmeste
barnehage(avstand900 meter) og Solbergskoleer nærmestebarneskole(avstand800 meter).
Barneskolener nylig utvidet og har i dag god kapasitet.Nordbytun ungdomsskoleer nærmeste
ungdomsskoleog liggerca. 3,4 km fra planområdet.Buss520 bruker 9 minutter til skolen.
Nærmesteidrettsanleggsom tilhører Åskommuneer Nordbyhallenog Nordbysvømmehall(avstand
3,1 km).
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2.9. Tekniskinfrastruktur
Vei
Solbergveiener privat vei. Den er i dag en smalgrusveisom munner ut i en nylig etablert rundkjøring
i Nordbyveien.Den søndredelen av Solbergveiener under regulering.
Vann-og avløp
Det går et kommunaltledningsnettover tomten med tre kummer innenfor eiendommen.
Ledningsnettetligger i nedre del av området. Dimensjonerer OV300, VL100, SP200. Det går ogsåen
stikkledningmed avløpsvannSP110 fra Solbergveien22b over eiendommentil kum på hovednettet.

Figur11 visereksisterendeledningsnettfor overvann,spillvannog drikkevann.Arealetsom ønskesomdisponert
vist med stiplet strek.

Energi
HafslundNett har ansvarfor regionalnettog distribusjonsnettfor strøm i området. Statkrafthar
konsesjonfor å leverefjernvarmei Ås kommune,men det er ikke etablert fjernvarmeanleggi
området.

2.10. Overvann
Overvanninfiltreres i grunneni dagenssituasjon.Ved store nedbørsmengderledesovervanni
hovedsaki nordvestligretning til bekkedragetlangsjordet, vestovertil bekk langsfv. 154 med utløp i
Vassflobekken.
Ved svært store nedbørsmengdersamlervann fra området i nord, syd og øst segi lavbrekketmed
bekkedragetog det blir flom over Solbergveien.I og med at terrenget stiger 7-8 m opp fra bekkenvil
kun det lavestearealet lengsti nord væreflomutsatt. Flomsonenlangsfv. 154 berører ikke tomten.

Arealinnspilleter lokaliserther

Figur12, utsnitt fra NVEs aktsomhetskartfor flom. Kartet er sværtgrovmasket,men gir en indikasjonpå hvor
man kan forvente flom og hvor dette må utredesnærmerei en reguleringsplanog byggesak.
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3. ØNSKER
FOROMRÅDET
3.1. Formål
Områdetønskesomdisponertfra LNFtil boligformåli kommuneplanen.
Områdetpå ca. 2,8 daa er godt egnet til boligformål.Utbyggerønskerprimært å byggevidere på
eksisterendeboligstruktur i området med frittliggende eneboliger,enkeltviseller samleti et tun med
felles adkomst,parkeringog støyskjermingstiltak.
Det er laget en enkel skissesom visermulig plasseringav boligenei et tun med felles avkjørselfra
Solbergveien.Gangadkomster vist direkte fra veien.Det hellendeterrenget medførerat det er mest
egnet med boliger som har en sokkeletasje.Adkomstog parkeringer foreslått lagt lengstnord i det
området som kan være flomutsatt og hvor det er vann-og avløpsledningerunder bakken(med
tilhørende byggegrenser).Enfelles adkomsti nord gjør ogsåat man unngåravkjøringeri bakkensom
har en stigningpå 1:8.
Det er vist ca. 20 m byggegrensemot bekk i hht kommuneplanen,4 m byggegrensemot naboeri
samsvarmed plan – og bygningslovenog 4 m mot grensetil privat vei. Avstandtil vei kan økesved
behov.
Tabell2

2. Kart –arealinnspill

tr
a
K

Areal som ønskesomdisponerter vist med
blått.

Skissemed mulig plasseringav byggpå tomten.
Anslåttebyggegrenservist med sort stiplet linje,
mulig støyvolli vest er antydet med grønnstipling.

side11 av 15

Figur13, skissemed mulig ny bebyggelse.Det er ikke foreslått bebyggelsenærmerebekkenenn 20 m. Felles
garasjekan leggesslik at det bidrar til å skjermedelerav uteområdetmot trafikkstøy.Kommunaltledningsnett
er vist med grå, grønn og blå streker.Ny fellesavkjørselforeslåslagt i nord, over eksisterendeledningsnett.Ny
bebyggelseer vist minst 4 m fra ledningsnettet.

3.2. Grønnstruktur, flomsone
Planinnspilletavgrensesca. 6 m fra bekkedraget,ved arealetsom er uberørt av etableringav
kommunaltledningsnett. Flomsonenantasbegrensettil maks2 m over normalvannstandtatt i
betrakting av det store, slaketerrenget som heller videre nedovermot nordvestog fv. 154.
Det foreslåsat dersomarealetreguleres,inkluderesbekkenmed steingardi reguleringenslik at disse
kan bli regulert til grønnbuffersoneog bevaring.Pådennemåten vil dissekvalitetenesikres,selvom
de ikke er ansett som viktig naturmangfold.

3.3. Bokvalitet, barn og ungesoppvekstvilkår
Det åpne landskapeti nord og vest gjør at arealeter lyst og solrikt til tross for at det heller mot
nordvest.Skjermingav utearealenemot støy vil sannsynligvisogsågi et skjermetlokalklima.
Arealet er godt egnet til boliger for barnefamilier.Infrastruktur for barn og ungeer lett tilgjengeligog
har idag god kapasitet.
Selvom Solbergveiener en kjøreveier det lav fart og få boliger som er knyttet til den. Denvurderes
derfor å være en trafikksikkervei fra de nye boligenetil skole,barnehage,lekeplassermv.
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3.4. Adkomst og tilgjengelighet
Arealet grensertil Solbergveienslik at adkomsttil de nye boligenevil bli fra denne.Solbergveiener
en privat vei som går fra rundkjøringeni Nordbyveientil Nordre Solberg,den sistedelen er en
blindvei som ender i tunet nordøst for planinnspillet.Veiener relativt bratt de siste170 m mot nord
(fall 1:8) og det er derfor ikke mulig å etablereen universeltutformet adkomstfra boligenetil
offentlig transport, skolemv. Internt i boligområdetbør det væremulig å få til universelladkomst.

4. KONSEKVENSER
Tabell3

3. Dokumentasjonav arealinnspill
le
a
n
u
m
m
o
K

a. I tråd med kommunenslangsiktige
re arealstrategii planprogrammet.
g
rin
fø
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
d. Nærhettil gang-og sykkelveger
e. Nærhettil kollektivtilbud

g
o t f. Veinett
g r
o - Avstandog adkomsttil europaveg,
rin p
e sn fylkesvegog kommunalveg.
a
lis
r
a
k T
o
L

g. Landbrukog skog
- Dyrkaog dyrkbarjord
- Produktiv/uproduktivskog
liv
fts

Planinnspilletomfatter arealsom ligger
innenfor Solberg,ett av områdenehvor det
skalbyggesut i hht. planprogrammet.

2,6 km til Skistorsenter
8,4 km til Ås sentrum
350 m på privat, lite trafikkert blindvei
400/500m til bussstopp i Nordbyveien
2,5 km til Skistasjon
-

E18:600 m, adkomstvia Solbergveien,fv.
1378 Nordbyveienog fv. 154
- Fv.154: 145 m, adkomstvia Solbergveien
og fv. 1378Nordbyveien
- Fv.1378 Nordbyveien:300 m, adkomst
via Solbergveien
- Skovlyveien:150 m, adkomstvia
Solbergveienøstre arm
Solbergveiener privat vei.
-

r
friluie
rd
-,
k e
ru rv h. Naturmangfold
b ltu
d
- Nasjonaltviktige arter
n u
la kg - Utvalgtenaturtyper
r-, o - Naturtyper etter DNshåndbøker
tu
a
i. Små-ogstorvilts trekkruter
N

2,8 da dyrka og dyrkbarjord ifølge
gårdskart.Skrintog uegnettil moderne
drift ifølge den som driver jorda. Jordet
er skilt fra jordet i nord med et
bekkedragog en steingardog kan derfor
ikke driftes sammenmed dette.
- Ingenskogberøresav innspillet.
Ingenkjente registreringeravnasjonalt viktige
arter, utvalgte naturtyper eller naturtyper
etter DNshåndbøkeri eller nær området som
omfattes av arealinnspillet.
Det har inntil nylig vært en lokalt viktig
trekkvei nord/sør for elg i området, men
utbyggingeri nærområdetsamt tung
infrastruktur med veier medfører at nå
fungerertrekkveieni liten grad.
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3. Dokumentasjonav arealinnspill
j. Kulturminnerog kulturlandskap

Ingenregistreringeri området som omfattes
av arealinnspillet.Lokaltviktig kulturlandskap
avgrensesved bekkennord for tomten.

k. Friluftsinteresser

Det er ingen friluftsinteresserknyttet til
arealet som ønskesomdisponert.Friluftslivet
berøresikke av en evt. utbyggingpå tomten.

l. Støy

Støyfra fv. 154, gul støysonepå hele området
som omfattes av arealinnspillet.Boligerog
uteområderkan skjermesmed tiltak innenfor
området som ønskesomdisponert.

iljø m. Vannmiljø
M
- nærhet til

n. Barnehage,grunnskole,videregående
skole
- avstandtil

r
tu
k
tru
s
fra
In

o. Behovfor skoleskyss
p. Idrettsanlegg
- avstandtil
q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem

r. Flomog overvann
t
e
h
ra
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

s. Grunnforholdog rasfare
- kvikkleire

-

Enmindre bekk/jordbruksdreneringgår i
grensennord for tomten. Det forutsettes
at nye byggplasseresminimum 20 m fra
bekk.

-

Barnehage:Solbergtunet650 m
Grunnskole,barn: Solbergskole650 m
Grunnskole,ungdom:3,1 km
Videregåendeskole:SkiVGS3,6 km

Nei
-

Nordbyhallen:3,1 km
Nordbysvømmehall:3,1 km
Skiidrettspark:3,5 km

-

Lege:650 m
Helsesøster:Nordbyhelsestasjon3,0 km
Sykehjem:Moer Sykehjem(Ås):9,4 km
Nordby eldresenter:500 m

Det er kjent flomfare langsbekkesiget.
Terrengetstiger 7-8 m opp fra bekken,slik at
kun det lavestearealetlengstnord er
flomutsatt.
Tynnhav-/strandavsetning,grunt til fjell
innenfor området som foreslåsomdisponert.
Tykkhavavsetningi nord mot bekkedrag.
-
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Ikke kjent at det forekommerkvikkleirei
området.

3. Dokumentasjonav arealinnspill
t. Trafikksikkerhet
- Registrerteulykkespunkt

Solbergveiener en privat blindvei med lite
trafikk og lav fart. Det er ikke registrert ulykker
i denneveien.
-

u. Høyspentledninger

Nærmesteregistrerte ulykkespunktmed
annet enn materiell skadeer på
Nordbyveienhvor det har vært to ulykker
med lett personskadei nærheten,en ved
kryssetmed Skovlyveien(før det ble
etablert rundkjøring)og en ved krysset
med Bergveien(nå stengt).Lengerøst og
vest på Nordbyveienhar det før
utbedring av veien vært ulykkermed mer
alvorligepersonskader.

Det er ikke høyspentluftstrekk i dette
området, evt. høypentjordkabeler ikke kjent.

5. KONKLUSJON
Innspillet liggeri ett områdesom er utpekt for boligveksti kommunen.Arealetsom ønskes
omdisponerter egnet til boligformål,og vil med sitt begrensedeomfangikke medførenegative
konsekvenserfor sosialeller tekniskinfrastruktur. Det er positivt at arealetlangsbekkesigetkan
sikresog at man får utredet flomfare i en bygge-/reguleringsfase
– det vil ogsåkomme eksisterende
boliger til gode.De negativekonsekvenseneer knyttet til tap av et jorde på 2,8 daa,et arealsom ikke
spesieltgodt egnet modernejordbruksdrift.

KILDER
Planprogrampå høringvåren2020(kommuneplanÅs)
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SAMMENDRAG
Ås kommunehar varsletoppstart av planarbeidmed rullering av kommuneplanenog sendt forslagtil
planprogrampå høring.Somdel av varselom oppstart inviteresgrunneiereog andre aktører til å gi
konkrete arealbruksinnspilltil ny kommuneplan.
AsplanViakAShar bistått i utarbeidelsenav innspillet til kommuneplanenog fremmer på vegneav
forslagsstillerKirstenSolberginnspill til kommuneplanensarealdelom arealbruksendringpå del av en
eiendompå Nordre Solberg.
Grunneierønskerat det skalkunne tilretteleggesfor å byggeboliger på et arealsom er omgitt av
boliger på tre sider og grensertil eksisterendeboliger i Solbergveien,Israndveienog Hvalfaret.
Arealet er på 22,3 daa og har adkomstfra Hvalfaret.Områdeter avsatt til LNF-område i gjeldende
kommuneplan,men ble ved rullering vurdert som et mulig fremtidig byggeområde.Tomtensterreng
og beliggenhetgjør at den fremstår som svært godt egnet til boligformål.Det foreslåsat arealet
omgjørestil fremtidig boligformåli ny kommuneplan,og at fremtidig utbyggingsgrense
leggesnord
for arealet som omfattes av innspillet.
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Tabell1

1. Faktaom arealinnspill

.v
m
e
ss
re
d
A

a. Område/skolekrets

Solberg

b. Adresse

Hvalfaret

c. Gårds-ogbruksnummer

102/2

d. Forslagstiller

KirstenSolberg,Solbergveien24 a, 1400 Ski

e. Dagensbruk

Fyllplass,skog,dyrket mark

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

Ca.21,5 da

t g. Formåli gjeldendekommuneplan
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-Hvis bolig: Antatt type og antall
la e
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g -Hvis næring:Antatt type og omfang
- -Annet formål

LNFa
H560_1Bevaringnaturmiljø
Bolig,30-40boliger i form av
rekkehus/kjedehusog eneboliger

1. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET
1.1. Beliggenhet
Arealet som ønskesomdisponertfra LNFtil bolig liggernær eksisterendebebyggelseved Israndveien,
Hvalfaretog Solbergskogen.
I nordvester det skogs-og jordbruksareal,i nordøstgrenserarealettil
turområdet Bollerudåsensom er en del av Nøstvedtmarka.

Israndveien

Figur1, lokaliseringskart.Arealet som ønskesomdisponertgrensertil boligområdetSolbergskogen
og er vist
med blått.
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1.2. Gjeldendekommuneplan
Arealet er avsatt til LNFa i gjeldendekommuneplan.Storedeler av LNFarealet i dennedelen av
kommunener omfattet av retningslinjefor sonemed særligeangitte hensynH560_1:Bevaringav
naturmiljø, herundergrønnstruktur,friluftsliv, landskapog biologiskmangfold.Bestemmelsenesier
at tiltak som bryter opp området, hindrer tilgangeller bruk til friluftsformål eller på annenmåte
medfører at naturverdieri området forringes,skalunngås.
Enutbyggingpå det foreslåtte arealet vil kunneutformesslik at hensynenetil landskap,
grønnstruktur,friluftsliv og naturmangfoldivaretas.
Rulleringav kommuneplaneni 2015
Det har tidligere vært sendt inn et forslagom omdisponeringav dette arealet,i forrige
kommuneplanrulleringhet forslagetB-19Israndveien.Arealet ble da gjenstandfor innsigelsefra
Akershusfylkeskommunemed begrunnelseneat området lå 3 km fra Skistasjon(riktig avstander 2,3
km om man går/sykler),at det beslaglegger22 daa dyrket jord (riktig tall er 6,2 daa, jfr. gårdskart)og
fordi stedet liggeri tilknytning til regionalt/nasjonaltverdifullt kulturlandskap(kulturlandskapeter
ifølge informasjonenpå kommunenskartportal definert til å ha kun lokal verdi).
Ettersomvurderingenfrem til innsigelsevar basertpå grunnlagsom ikke stemmeroverensmed de
faktiskeforholdeneber vi om en ny vurderingved dennerulleringenav kommuneplanen.
Statensvegvesenanbefalteat arealet ble tatt ut av kommuneplaneni 2015,men skrevi merknaden
at de anserat området kan være aktuelt for boligutbyggingpå et seneretidspunkt.
Fylkesmanneni Osloog Akershushaddeingenmerknadtil omdisponeringenav arealet i 2015.

1.3. Overordnedeplaner og føringer
Innspilletforholder segtil viktige overordnedeplaner og føringer,og forslagsstillermener at den
ønskedeformålsendringeni hovedsaker i tråd med disseføringene.
Jordloven
Jordloveninneholderet generelt forbud mot omdisponeringav arealtil andre formål. Jordlovens
bestemmelserom omdisponeringhar sitt virkeområdei det plan- og bygningslovendefinerer som
LNFR-områder
(landbruks-,natur- og friluftsområder,samt reindrift). Ved vurderingav om jordvernet
skalvike skaldet blant annet tas hensyntil samfunnsnyttenen omdisponeringvil kunne gi. Det vil da
være relevant å vurdere jordbruksarealetstilstand og kvalitet opp mot fordeleneved å gjennomføre
det aktuelletiltaket.
Arealetsom foreslåsomdisponertbestår av en gammelfylling bevokstmed skogog et jorde på 6,2
daa. Jordetdriftes ikke i dag, delvisfordi det er vanskeligtilgjengeligmed dagensredskap.Terrenget
er for bratt for adkomstgjennomskogsarealetfra jordet i nord og de øvrigesideneer omgitt av
boliger og en smal gang-/sykkelvei.
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-,areal-og transportplanlegging(2008)
Hensiktenmed retningslinjeneer å oppnå samordningav bolig-, areal-og transportplanleggingenog
bidra til mer effektive planprosesser.Retningslinjeneskalbidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner,stat og utbyggerefor å sikregod steds-og byutvikling.Retningslinjenfokuserer
blant annet på at utbyggingsmønsterog transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og
tettsteder, reduseretransportbehovetog leggetil rette for klima- og miljøvennligetransportformer.
I henhold til klimaforliket er det et mål at veksteni persontransporteni storbyområdeneskaltas med
kollektivtransport,sykkelog gange.
Dennye bebyggelsenforeslåssom en utvidelseav et eksisterendeboligområdei
Solbergskogen/Hvalfaret.
Det er boligbebyggelsepå tre siderav arealet som ønskesomdisponert.Det
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er kort vei og god tilgjengelighettil dagligemålpunkterved å gå og sykle.Det er et godt
kollektivtilbudi Nordbyveienog viderefra Skistasjon.
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus(2015)
Ås sentrum og Skisentrumer utpekt som to av flere innsatsområderfor økt by- og næringsutvikling,
hvor etableringenav Follobanenog Ås som universitetsbytrekkesfrem som viktige faktorer.
Utviklingeni Ås og Skibør sesi sammenhengog forbindelsenmellom Åsog Skibør styrkes.
Områdetsom foreslåsomdisponerttil boligformål ligger på Solberg,et etablert bolig- og
serviceområdemed god kollektivdekningtil Osloog Ski.Solbergområdethar et godt skole-og
barnehagetilbudog korte avstandertil fritidsaktiviteter og friluftslivsområder.Areal-og
transportmessigvil de nye boligeneknyttestil eksisterendeinfrastruktur og offentlige tilbud, og
dermedværedel av en bærekraftigarealutvikling.
Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og ungesinteresseri planleggingen
Retningslinjenskalsikreat hensynettil barn og ungeblir vektlagt i fysiskplanlegging,slik at deres
nærmiljøog oppvekstsvilkårblir ivaretatt. Det skalblant annet leggestil rette for
aktivitetsfremmendeomgivelsersom gir varierte muligheterfor sosialtsamvær,lek og utfoldelse.
Innspilletomfatter et areal som i dag ikke har synligbruk av barn og unge,og som er lite tilgjengelig
pga. oppfyllingog tilvekst. Enutbyggingkan bedretilgjengelighetentil eksisterendestinett og
lysløypepå Bollerudåsen,ved å leggetil rette for etableringav en grønnkorridor med sti fra
Solbergskogen.
Regionalplan for masseforvaltningi Akershus(2015)
Planenskalsikreen forsvarligog bærekraftighåndteringog forvaltning av rene og forurensede
masser.Planenomhandlermellomlagring,behandling,gjenbrukog deponeringav masser,og gir
føringer og strategierfor å sikre en god forvaltning av masser.
Delerav området bestårav en gammelfylling. Veden reguleringvil det bli gjort grunnundersøkelser
og kartleggingav masseneog påfølgendebeskrivelseav hvordande skal håndteres.Det er ikke kjente
forhold som tilsier at masseneer forurenset,og på dette stadiet forutsetter man at dissekan
gjenbrukestil terrengforminginternt på området.
Ås kommuneslangsiktigearealstrategi(Planprogramfor rullering av kommuneplanensarealdel,
høringsforslag18.02.2019)
I kap. 4.1 i Planprogrammeter Solbergutpekt som ett av tre områder for boligveksti kommunen.I
sammekapittel foreslåsen øvre grensepå 50 boliger i nye forslag.Planprogrammetforeslårat det
etableresen utbyggingsgrense
rundt de tre utviklingsområdeneÅs sentrum,Solbergog Vinterbro.
Innspilletligger innenfor Solbergområdetog inneholder20-30nye boliger i konsentrert
småhusbebyggelse.
Det foreslåtte arealet vil utgjøre en moderat utvidelseav eksisterende
boligområdepå Solbergskogen.
Det besom at utbyggingsgrensen
leggesnord for det arealet som
omfattes av innspillet,dette gjelder selvom arealet ikke skullebli tatt inn i kommuneplaneni denne
omgang.
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2. EKSISTERENDE
FORHOLD
2.1. Grunnforhold
Områdetligger under marin grense.Løsmassene
bestårav tykk havavsetningi hellendeterreng og
tidligere oppfylling innenfor området som foreslåsomdisponert.Dette medførerbehovfor en
geotekniskvurderingved reguleringog utbyggingavområdet. Det er funnet kvikkleirelengervest
(ved fv. 154),men det er ikke kjente forekomsterav kvikkleirei eller rundt området som foreslås
omdisponert.

Figur2, kart over løsmasser.Kilde:NGU,nasjonallømassedatabase.

2.2. Landskapog vegetasjon
Arealet som foreslåsomdisponertbestår av et skogsområdepå 13,1 daa og et jorde på 6,2 daa.
Omtrent 1/3 av skogenliggerpå en tidligere fylling. I kanten mellom det skogbevoksteområdet og
jordet vokserdet hegg,bjørk og andre løvtrær. Jordeter skilt fra resten av gårdenmed en skogteig
og bratt terreng som gjør det vanskeligå drive dette jordet sammenmed resten av jorda på gården.
Det er et fall på nesten20 m gjennomtomten som heller ca. 1:10 fra Hvalfaretog ned til
jordbruksarealenei nordvest.
Nord for tomten starter Nøstvedtmarka,et stort sammenhengende
skogsområde,det er liten bekk i
nabogrensen.For øvriggrenserarealet til eksisterendeboligområderpå tre sider.
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Figur3, foto av arealet som ønskesomdisponerttilboligformål, jordet sett mot øst og bebyggelseni
Israndveien.

Figur4, foto av arealet som ønskesomdisponerttilboligformål, skogsområdetsett mot sydøsttil venstreog
mot nord til høyre.

Biologiskmangfold
Arealet er ikke vist som viktig eller utvalgt naturtype i naturbase.no.Det er heller ikke vist
forekomsterav viktige naturtyper i nærheten.Bekkennord for arealet som foreslåsutbygd er ikke
befart.
Det er funnet en såkaltnasjonaltviktig art i nærområdet,et piggsvinsett i Israndveien120 m øst for
arealet som omhandlesav innspillet.
Tomtener omgitt av boligfelt, dyrka mark og vei, og gradenav påvirkningpå naturmiljøet i dager
relativt stor. Dette gir trolig et begrensetpotensialfor funn av særligverdifullt naturmangfold.
Arealetliggerlitt avskåreti utkanten av et større naturområde(Nøstvedtmarka),men er ikke en
forbindelsemellom store, viktige naturområder,og vurderesderfor ikke å ha stor betydningfor
landskapsøkologi.
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2.3. Jordbruk

Figur5, utsnitt fra gårdskart,aktuelt områdeligger innenforer markertesirkel.Gult areal er fulldyrket, grønt er
skog.Rødskravertareal er vurdert til å væredyrkbarjord. Kilde:NIBIO

Arealinnspilletomfatter 6,2 daa fulldyrket mark, 13,3 daa skog,og ca. 2 daa som grensertil
eksisterendeboliger og er tatt i bruk til utearealerfor disse.Hoveddelenav skogener definert som
dyrkbarmark (12 daa),ca. 1/3 av dette er en tidligere fylling. Terrengeter bratt og virker mindre
egnet til oppdyrkingi og med det er for bratt til å komme inn på området fra tilstøtende jorde.
Arealet på 6,2 daa har ifølge NIBIOskart stor erosjonsrisikopga.helningog overvann.
Vilttrekk
Det har inntil nylig vært en lokalt viktig trekkvei nord/sør for elg i området mellom Solbergog Ski
sentrum,men utbyggingeri nærområdetsamt tung infrastruktur med veier medførerat trekkveien
nå fungereri liten grad. I naturbase- arter og funksjonsområderer trekkruten for elg og rådyr
plassertvest for fv. 154 i dette området.

2.4. Miljø
Grunnforurensning
Deler av området bestårav en gammelfylling. Ved en reguleringvil det bli gjort grunnundersøkelser
som kartleggerhvordanmassenemå håndteres,det er ikke kjente forhold som tilsier at masseneer
forurensende.
Støyog luft
Avstandentil store trafikkerte veier (fv. 154 og Nordbyveien)er så stor at støy og evt. støvpartikler
fra disseikke når frem til arealetsom søkesomdisponert.Påstøysonekartetfra Statensvegvesen
ligger området i hvit sone.
Det er ikke kjente industrier som medførerredusert luftkvalitet i nærheten.

2.5. Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner på tomten. I nærheten,på jordet vest for boligenei Solbergveien
30 og 32, er det funnet bosetning-aktivitetsområdebeståendeav én grøft, ett stolpehullog seks
nedgravninger.C14-dateringav grøften viserat det har vært aktivitet her i eldre steinalder.
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Bortsett fra en Sefrak-registrert bygningpå Nordre Solberger det er ingen nyere tids kulturminner i
nærområdet.
Arealinnspilleter lokaliserther

Figur6 kart som visertidligere registrerteautomatiskfrededekulturminneri området,tomten er markert med
blått. Kilde:Askeladden.no

Kulturlandskapetved Nordre Solbergog nordoverer definert som lokalt viktig. Innspilletomfatter
areal som ligger sydøstfor dette lokalt viktige kulturlandskapet.

Arealinnspilleter lokaliserther

Figur7, kulturlandskapeti området.Kilde:Follokart
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2.6. Friluftsliv, barn og unge
Selvetomten er ikke tilrettelagt for friluftsliv eller lek i dag og bærer ikke preg av at den brukesav
barn og unge.NærmestHvalfareter det en sti som ender noen få meter inn på området, stien ser ut
til å bli brukt til korte lufteturer med hund. Det er ikke mulig å gå gjennomområdet til turområdet på
Bollerudåsenfordi terrenget er ulendt og skogener gjenvokst.Til tross for lite bruk og dårlig
tilrettelegginger området i kommunenskartbasedefinert som en del av Nøstvedtmarkamed
tilhørendevurderingerog beskrivelser.Nøstvedtmarkahar i hovedsaklokalebrukere og er et svært
viktig friluftslivsområde,det er et stort turområdemed tilretteleggingi form av turveier, turstier og
lysløype.Påstinettet kan man gå til Kongeveiensom går gjennommarkaog høyestetopp i Ås,
Bollerudåsen178 moh.
Hvalfaretet stengt med en bom ved Solbergskogen
ogfungerer som en gang-/sykkelveiforbi tomten
til boligområdetved Israndveien.Rett ved avkjørselentil tomten, mellom Hvalfaret/Solbergveien
og
Skovlyveienfinnes det en lekeplassog et felles grøntområde.

Figur8, utsnitt av kommunenskartleggingav friluftsområder,arealinnspilletmarkert med sirkel.Viser
lekeplasserog arealeregnet til friluftsliv i nærhetenav Solbergskogen.

2.7. Kollektivtransport
Bussholdeplassen
Granheimtunet(retning vest) liggeri Nordbyveien,450 m fra området som ønskes
omdisponert.Her stopperbuss520 til Vinterbro med avgangfire gangeri timen og 521 med avgang
fire gangeri timen til Tusenfryd.FraTusenfrydgår det ekspressbuss
til Oslosentrum.
Det er ca. 400 meter å gå til bussholdeplassen
Granheimtunet(retning øst) i Nordbyveien,hvor buss
520 og 521 går i retning Skistasjonmed totalt åtte avgangeri timen i rush. Bussenetar 5 minutter til
Skistasjon,hvor det går tog til Oslomed høy frekvenssamt lokaltogog fjerntog sydover.Det er også
fullt mulig å gå eller syklede 2,5 km til Skistasjon.

2.8. Privat og offentlig servicetilbud
De fleste private og offentlige servicetilbudfinnes i Skisentrum (avstand2,2 – 2,5 km). Nærmeste
dagligvarebutikkligger 500 meter i retning Skii Nordbyveien.Nordbyveiener godt opparbeidetmed
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fortau og sykkelfelti østligretning. I vestligretning er det sykkelveimed fortau langssørsidenav
Nordbyveien,og fortau langsnordsiden.Ensykkelturtil Skisentrum tar ca. 10 minutter.
Vestfor fv. 154 ligger Solbergtunetbarnehageog Solbergskole.Solbergtuneter nærmeste
barnehage(avstand950 meter) og Solbergskoleer nærmestebarneskole(avstand900 meter).
Barneskolener nylig utvidet og har i dag god kapasitet.Nordbytunungdomsskoleer nærmeste
ungdomsskoleog liggerca. 3,1 km fra planområdet.Buss520 bruker 9 minutter til Nordbytun
ungdomsskole.
Nærmesteidrettsanleggsom tilhører Åskommuneer Nordbyhallenog Nordbysvømmehall(avstand
3,2 km).

side12 av 24

2.9. Tekniskinfrastruktur
Vei
Tomtengrensermot Hvalfareti syd.Øst for kryssetmed Solbergskogen
er Hvalfaretstengt med en
bom og fungerersom gang-/sykkelvei.Solbergskogen
er en kommunalvei, Hvalfaretog Solbergveien
er private veier som er åpnefor allmennferdsel.
Arealinnspilleter lokaliserther

Bom

Figur9, utsnitt av kommunenskart, viserulike veikategorieri området. Kilde:Follokart.

Vann-og avløp
Det går et kommunaltvann-og avløpsnetti Hvalfaret,i byggefeltetrundt Israndveienog sydvestover
jordet på Nordre Solberg.Dimensjonerpå ledningsnetteti Hvalfareter OV250, VL200, SP200, mens
over jordet er dimensjoneneOV200, VL100, SP200. Det vil være naturlig å knytte boligenetil
vannforsyningeni Hvalfaretog til spillvannsledningen
som går over jordet (for å unngåå pumpe
spillvannet).
Energi
HafslundNett har ansvarfor regionalnettog distribusjonsnettfor strøm i området. Statkrafthar
konsesjonfor å leverefjernvarmei Ås kommune,men det er ikke etablert fjernvarmeanleggi
området.
Det er etablert nedgravdeforsyningskablerfor strøm i området, plasseringer ikke kjent.

2.10. Overvann
Arealet som ønskesomdisponertheller mot nordvest,med avrenningmot jordene på Nordre Solberg
frem til bekkenlangsfv. 154 og Vassflobekken.Tomtenliggerlavereenn omliggendebebygde
områder,overvannfra disseområdeser ikke ut til å påvirkearealet i dag men dette må tas med i
fremtidige beregningerav overvannshåndteringi området. I kommunenskart over drenslinjergår det
en linje på skrått over tomten fra Hvalfarettil jordet i nord.
Overvannfra naturområdetrundt Bollerudåsendrenerer til en bekk nord for tomten. Det er ikke
flomfare knyttet tomten eller til bekkennord for området.
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Arealinnspilleter lokaliserther

Figur10, til venstreutsnitt fra NVEsaktsomhetskartfor flom, til høyreutsnitt fra kommunenskart over
drenslinjer,kilde: Åskommune
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3. ØNSKER
FOROMRÅDET
3.1. Formål
Områdetønskesomdisponertfra LNFtil boligformåli kommuneplanen.
Områdetpå ca. 20,3 daa grensertil eksisterendeboligområderpå Solberg,har kort avstandtil service
og infrastruktur, og fremstår som godt egnet til boligformål.
Tabell2

2. Kart –arealinnspill

rt
a
K

Områdetsom ønskesomdisponerttil boligformålog grønnstrukturer vist med blått. Arealet
liggermellom boligenei Solbergveien30-32,Israndveienog Hvalfaret.

Skjematiskskissesom viseren mulig adkomstfor bil til området fra Solbergskogen
(grå)og
mulige fremtidige stier (grønne).Denviser hvordanny grønnstrukturog bebyggelsekan
knytte segtil dagensboligområdeog tilgrensendegrøntarealer.
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3.2. Boligtyper
Forslagsstillerser for segen utbyggingtilpasseteksisterendeboligstruktur i området, med småhusi
form av rekkehus,kjedeboligermv. med fellesadkomst,parkering,grønnstrukturog lekeplass.En
fremtidig reguleringsprosess
bør kunneåpne for 30-40boliger i frittliggende og/eller konsentrert
småhusbebyggelse,
avhengigav fordeling av boligtyper.
Det er utarbeidet en skissesom visermulig plasseringav ca. 34 boliger med felles avkjørselfra
kryssetmellom Hvalfaretog Solbergskogen.
Skissenviser en mulig plasseringav boliger slik at alle får
godt med lys og utsyn, godeutearealerog brukbar gangadkomstfra kjørbar vei. Boligenesom er vist
er en blandingav rekkehus,kjedeboligerog tomannsboliger.Terrengfalletmedførerat det kan være
en fordel med parkeringi sokkeletasjenfor en del av tomannsboligeneslik de er plasserther.
Parkeringsdekning
Nærhetentil kollektivtilbudet i Nordbyveienog Skistasjongjør at privat bilhold bør kunne begrenses.
Enp-plassfor bil pr. bolig, samt mulighet for etableringav felles parkeringfor bildeleordningero.l.
innenfor feltet bør kunnefungeregodt i dette området.

Figur11, illustrasjonav mulig plasseringav boliger i form av rekkehus,kjedeboligerog tomannsboligerinnenfor
området. Det er lagt vekt på å bevareen del av skogenog å gjøre dennemer tilgjengeligenn den er i dag
samtidigsom det etablereset stinett til turområdet på Bollerudåsenog langsjordenepå NordreSolberg.

3.3. Terrengog universell utforming
Terrengethar et fall på 1:10 på langsav tomten, det bør likefullt væremulig å gi byggog anlegg
universellutforming uten større terrenginngrep.Innenfor området vil det væremulig å etablere
universeltutformede gangadkomstermellom felles områdeneog boligene.
Turstienog grøntområdetpå illustrasjonsskissen
er lagt på opprinneligterreng nedenfor
eksisterendefylling, noe som kan medførebehov for noe endringav fyllingen.Dette vil uansett
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måtte gjøresi forbindelsemed etableringav vei inn i området. Påden måten blir stien ganskeslak
inn mot turområdet i nord og grøntområdetvil være tilgjengeligfor flere brukergrupperenn i dag.

Figur12, enkelt terrengsnittøst-vestsett mot syd.Visereksisterendeterreng med mulig plasseringav nye bygg
(brunevolum),ny bebyggelsevil ligge langt lavereenn omkringliggendeboliger(grå).

Figur13, enkelt terrengsnittnord-sydsett mot øst. Visereksisterendeterreng med mulig plasseringav nye bygg
(brunevolum),ny bebyggelsevil ligge langt lavereenn omkringliggendeboliger(grå).

3.4. Blågrønnstruktur
Det er lagt vekt på å bevareen del av skogenog å gjøredennemer tilgjengeligenn den er i dag.
Plasseringenav grøntdragetsom vist på illustrasjonsskissen
gjør det mulig å etablere et nytt stinett til
turområdet i Bollerudåsenog videre langsjordene på Nordre Solberg(tilhører sammegrunneiermen
ligger utenfor planinnspillet).Det er ikke sti i denne retningeni dag.
Det foreslåtte grøntdragetmed tursti vil binde sammenbådeden eksisterendelekeplassen/
grøntområdetved Solbergskogen,
ny lekeplassog grøntområdei det nye boligområdetog
turterrenget i nordøstved Bollerudåsen.
Det leggesinn et bredt grøntbeltemot bekkensom liggeri grensenmot nord, et smaleremot dyrket
mark samt skogsarealetlangsforeslått sti. Grøntdragetmot dyrket mark kan ogsåbenyttestil
sti/tråkk og vil fungeresom en buffer mellom jordbruket og bebyggelsen.
Grøntområdeti midten og buffersonenmot jordet vil kunne absorbereog avskjære/bremse
overvanneti det hellendeterrenget mot nordvestfør renner ut på jordet.

3.5. Bokvalitet, barn og ungesoppvekstvilkår
Det åpne landskapeti nord og vest gjør at arealeter lyst og solrikt til tross for at det heller mot
nordvest.Arealeter godt egnet til boliger for barnefamilier,bådemed tanke på terreng, nærhetentil
det store turområdet Bollerudåsen,lekeplasserog etablerte boligområder.Eksisterendeinfrastruktur
for barn og ungeer lett tilgjengeligog har i dag god kapasitet.
Skolevei
Det er kort gangavstandtil barneskolenog nærmestebarnehage.Når barnagår til/fra Solbergskole
vil de sannsynligvisvelgeå gå over Solbergveien,alternativt svingened Skovlyveien,frem til
Nordbyveienhvor det er fortau og gang/sykkelvei.Nordbyveienhar lav fartsgrensemen høy ÅDT,det
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er tilrettelagte krysningspunkterfor myke trafikanter ved beggede aktuellekryssene.Både
Skovlyveienog Solbergveienhar svært lite biltrafikk, langsden søndredelen av Solbergveiener det et
fortau under regulering.

3.6. Adkomst
Forslagetleggeropp til en felles avkjørselfra kryssetmellom Hvalfaretog Solbergskogen.
Hvalfareter
en gang-/sykkelveifra Solbergskogen
og østoverforbi tomten til Israndveien.Kjøreadkomsttil
området vil sannsynligvisbli via Grenseveienog Solbergskogen.
Det er ogsåmulig å kjøre inn via
Skovlyveienog Solbergveiensøstre arm, dette er en noe smalerevei.

Figur14, sannsynligkjøreadkomsttil området vil primært værevia Grenseveienog Solbergskogen.
Det er også
mulig å kjøre inn via Skovlyveienog Solbergveiens
østrearm, men dette er en smalerevei.

4. KONSEKVENSER
KOMMUNENSLANGSIKTIGE
AREALSTRATEGI
Det foreslåtte arealetliggerpå Solberg,ett av områdenehvor det skalbyggesut i hht. forslagtil
planprogram.Innspilletholder seginnenfor planprogrammetsbegrensningpå 50 nye boliger.
Innspilletvurdereså være i tråd med kommunenslangsiktigestrategifor arealbruk.
LOKALISERING
OGTRANSPORT
Den korte avstandentil kollektivtransport,private og offentlige servicetilbudtilsier at beboerei disse
boligenevil kunnefå dekket sine transportbehovved bruk av felles bilordninger,kollektiv, sykkelog
gange.
NATURVERDIER
Innspilletberører ikke kjente forekomsterav definerte naturtyper. Det er gjort en observasjonav
piggsvin120 m øst for tomten, i Israndveien.
Arealet er bevokstmed skog/vegetasjonog kan fungeresom skjul for småviltm.m., men er ikke en
forbindelsemellom store, viktige naturområder,og antasderfor ikke å ha stor betydningi forhold til
landskapsøkologi.
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Det har inntil nylig vært en lokalt viktig trekkvei nord/sør for elg i området vest for tomten, men
utbyggingeri nærområdetsamt tung infrastruktur med veier medførerat trekkveieni liten grad
fungerer.
LANDBRUKSVERDIER
Innspilletmedførerat 6,2 daa med dyrka mark tas ut av produksjon.Restenav tomten har
blandingsskogi dag og er registrert som produktiv skogi NIBIOskartverk.Tidligereoppfyllingpå
tomten ser ikke ut til å væreregistrert i dette kartverket.
FRILUFTSVERDIER
Tomtenbrukesikke aktivt til friluftsliv i dag,men er definert som en del av friluftsområdet med
tilknytning til Nøstvedtmarkai kommunenskartverk.Innspilletinnebærerat området ved en
utbygginggjøresmer tilgjengeligog at det etableresstier gjennomarealet fra grøntområdetved
Solbergskogentil stinettet ved Bollerudåsen.Det kan ogsåvære mulig å etablereen sti nordoveri
skogbrynetlangsjordene på grunneierseiendom.
KULTURVERDIER
Det er ingenregistrertekulturminner på tomten.
MILJØOGLANDSKAP
Klimagassutslipp:
Det vil bli noe økt biltrafikk som følge av boligetableringog dermed utslipp fra
biltrafikk samt utslipp i anleggsperioden.
Klimatilpasning:Kommunenskart med beregnededrenslinjerviserat det kan renne overvannover
tomten og ut på jordet i nord. Det leggesopp til lokal overvannshåndteringog aktiv bruk av de
grønneområdenetil fordrøyningav overvannet.
Støy:Områdeter ikke støyutsatt.
Luftforurensning:Trafikkmengdenpå tilgrensendeboligveierer så begrensetat den vil ikke gi
luftforurensningi nærhetenav grenseverdienei retningslinjeT-1520.Det antasat det ikke er andre
kilder til luftforurensningi området som forårsakerbehovfor tiltak ihht. retningslinjen.
Landskap:Landskapsrommetdomineresav boligbebyggelsenpå Solberg,den skogkledte
Bollerudåsenog det åpnejordbrukslandskapet,samt fv. 154 med næringsbebyggelse
på motsatt
side.Nærmesttomten finner vi lav eneboligbebyggelse
og delvishøy vegetasjon.Enutbyggingtil
boliger med foreslåtte boligtypervil væretilpasseteksisterendeboligstruktureri området og ikke
bryte med hovedelementenei landskapet.
BARNOGUNGESOPPVEKSTVILKÅR
I den grad tomten brukestil frilek, vil dette bli endret ved en utbygging.Et naturområdehar andre
kvaliteter enn en lekeplass,men ved en boligutbyggingvil det etableresen lekeplasssom vil være
positivt for barn og ungei området.
Tilgjengelighetentil nærturområdetog Nøstvedtmarkavil kunnebli bedre enn i dag.
Enutbyggingav tomten slik innspillet foreslårvil bidra til større tilgjengelighetfor barn og ungeved
at det det etableresstier mellom grøntområdenegjennomet areal som i dager ulendt og lite
tilgjengelig.
FOLKEHELSE
OGUNIVERSELL
UTFORMING
Terrengetpå tomten er skrånende,men helningener ikke større enn at både byggog utearealerkan
utformes universelt.
Den umiddelbarenærhetentil turterreng, samt at det er mulighet for å gå/sykletil viktige funksjoner
i hverdagenog til Skisentrum leggertil rette for god folkehelse.
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INFRASTRUKTUR
De nye boligenevil kunneknyttes til eksisterendetekniskinfrastruktur og bidra til oppgraderingenav
denne på lik linje med øvrigeplanlagteog igangsatteprosjekteri dennedelen av kommunen.
Kapasitetsvurderinger
og eventuelletiltak for å øke kapasitetenpå eksisterendenett avklaresi
reguleringsplanfasen.
RISIKOOGSÅRBARHET
Flomog overvann:Områdeter ikke flomutsatt, og overvannkan håndteresinternt på området.
Grunnforholdog rasfare:Områdetliggerunder marin grense.Grunnenbestårav tykk havavsetningi
hellendeterreng og tidligere oppfylling.Det er ikke registrert kvikkleirepå arealet.
Ulykker:Solbergveiener en privat blindvei med lite trafikk og lav fart. Skovlyveien,Solbergskogen
og
Grenseveiener kommunaleveier med lav fartsgrense.Det er ikke registrerte ulykkermed
personskadei disseveiene.Nærmesteregistrerteulykkespunktmed annet enn materiell skadeer på
Nordbyveienhvor det har vært to ulykkermed lett personskadei nærheten,en ved kryssetmed
Skovlyveien(før det ble etablert rundkjøring)og en ved kryssetmed Bergveien(nå stengt).På
Nordbyveienøst for fv. 154 har det før utbedring av veien vært ulykkermed mer alvorlige
personskader,dette gjelder ogsåpå Nordbyveienvest for kommunegrensen.
Forurensetgrunn: Det er ikke kjent forurensetgrunn eller vann i området i dag.Enutbyggingtil
boligformålvil ikke medføreny forurensing.
MASSEFORVALTNING
Pået overordnet nivå vurderesat terrenget og grunnforholdpå tomten muliggjøren god
massehåndtering,ved fordeling og gjenbrukav masserinternt i byggeområdet.
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Tabell3

3. Dokumentasjonav arealinnspill
l
a
n
u
m
m
o
K

re a. I tråd med kommunenslangsiktige
g arealstrategii planprogrammet.
in
r
fø
e
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)

2,5 km til SkiStorsenter
8,8 km til Ås sentrum

d. Nærhettil gang-og sykkelveger

0 m til gang-/sykkelveii Hvalfaret

e. Nærhettil kollektivtilbud

2,3 km til Skistasjon

f. Veinett

g
o
g rt
o
rin p
e sn
lis
ra
a
k T
o
L

Planinnspilletomfatter arealsom ligger
innenfor Solberg,ett av områdenehvor det
skalbyggesut i hht. planprogrammet.

- Avstandog adkomsttil europaveg,
fylkesvegog kommunalveg.

-

-

E18:2,4km,adkomstvia Solbergskogen,
Grenseveien,fv. 1378Nordbyveienog fv.
154
E18:1,5 km, adkomstvia Solbergveien,
Skovlyveien,fv. 1378Nordbyveienog fv.
154
Fv.154: 1,6 km, adkomstvia
Solbergskogen,
Grenseveienog fv. 1378
Nordbyveien
Fv.154: 750 m, adkomstvia
Solbergveien,Skovlyveienog fv. 1378
Nordbyveien
Fv.1378 Nordbyveien:820 m, adkomst
via Solbergskogen
og Grenseveien
Fv.1378 Nordbyveien:380 m, adkomst
via Solbergveienog Skovlyveien
Kommunalvei: Solbergskogen,
0 m.

-

Dyrket jord: 6,2 daa
Dyrkbarjord (ifølgeNIBIO):12 daa
Produktivskog(ifølgeNIBIO):14,1 daa

-

g. Landbrukog skog
- Dyrkaog dyrkbarjord
- Produktiv/uproduktivskog
h. Naturmangfold
- Nasjonaltviktige arter
liv
fts - Utvalgtenaturtyper
r - Naturtyper etter DNshåndbøker
friluie
rd
-,
k e
ru rv
b ltu
d
n u
la kg i. Små-og storvilts trekkruter
r-, o
tu
a
j. Kulturminnerog kulturlandskap
N
k. Friluftsinteresser

-

Nasjonaltviktig art: Piggsvinsett i
Israndveien120 m øst for arealetsom
omhandlesav innspillet.
- Ingenkjente registreringerav utvalgte
naturtyper eller naturtyper etter DNs
håndbøkeri eller nær området som
omfattes av arealinnspillet.
Det har tidligere vært en lokalt viktig trekkvei
nord/sør for elg i området vest for tomten.
Ingenregistrerte kulturminner på tomten.
Lokaltviktig kulturlandskapavgrensesved
kanten av jordet nord for tomten.
Benyttesikke til friluftsliv i dag,er vurdert som
en del av viktig turområde i kommunenskart.
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3. Dokumentasjonav arealinnspill
l. Støy

Områdeter ikke støyutsatt

iljø m. Vannmiljø
M
- nærhet til

-

n. Barnehage,grunnskole,videregående
skole
- avstandtil
o. Behovfor skoleskyss
r
tu
k
tru
s
fra
In

p. Idrettsanlegg
- avstandtil
q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem

Nei

Bekki nord, avstand0 m
Barnehage:Solbergtunet,950 m
Grunnskole,barn: Solbergskole,900 m
Grunnskole,ungdom:Nordbytun 3,1 km
Videregående:SkiVGS,3,4 km

-

Nordbyhallen:3,2 km
Nordbysvømmehall:3,2 km
Skiidrettspark:3,4 km

-

Lege:600 m
Helsesøster:Nordbyhelsestasjon3,1 km
Sykehjem:Moer Sykehjem(Ås):9,6 km
Nordby eldresenter:500 m

r. Flomog overvann

Arealeter ikke flomutsatt.

s. Grunnforholdog rasfare
- kvikkleire

Områdetliggerunder marin grense.Tykk
havavsetningi hellendeterreng og tidligere
oppfylling medførerbehovfor geoteknisk
vurderingved en senerereguleringav
området.
-

t. Trafikksikkerhet
t
e
h
ra
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

- Registrerteulykkespunkt

Ikke kjent at det forekommerkvikkleirei
området.
Solbergveiener en privat blindvei med lite
trafikk og lav fart. Skovlyveien,Solbergskogen
og Grenseveiener kommunaleveier med lav
fartsgrense.Det er ikke registrerteulykker
med personskadei disseveiene.
-

u. Høyspentledninger

Nærmesteregistrerte ulykkemed annet
enn materiell skadeer på Nordbyveien
hvor det har vært to ulykker med lett
personskadei nærheten,en ved krysset
med Skovlyveien(før det ble etablert
rundkjøring)og en ved kryssetmed
Bergveien(nå stengt).Lengerøst og vest
på Nordbyveienhar det før utbedring av
veien vært ulykkermed mer alvorlige
personskader.
Det er ikke høyspentluftstrekk i dette
området, evt. høypentjordkabeler ikke kjent.
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5. KONKLUSJON
Arealet som ønskesomdisponertfremstår som svært godt egnet til boligformål.Tomtenhar et egnet
terreng, liggernær eksisterendetekniskog sosialinfrastruktur og er i dag omgitt av boligområderpå
tre sider.Enutbyggingher vil værei tråd med kommunenslangsiktigearealstrategi.
De negativekonsekvenseneav planinnspilleter knyttet til tap av 6,2 daa jordbruksarealog inngrepi
hva som er definert som et viktig turområde med tilknytning til Nøstvedtmarka.
Tapav jordbruksarealmå vurderesopp mot samfunnsnyttenav at det byggesboliger i området, samt
verdien av 6,2 daa som liggeradskilt fra gårdenogresten av jordveienpga.terreng og bebyggelse.
Inngrepeti skogsområdetvil kunnebli kompensertved at det settesigjen vegetasjonsbeltemed
opparbeidedestier frem til turområdet. Dette vil øke tilgjenglighetenog brukerfrekvensenpå arealet
som omfattes av innspillet og sannsynligvisogsåpå turområdet i nærheten.
Ut fra at det er et begrensetdyrkbart areal som berøresog at områdetsfunksjonsom inngangsportal
til turområdet kan opprettholdes/forbedresved en utbygging,mener vi at ulempeneved en
omdisponeringav arealettil boligformåler begrensetsammenlignetmed fordeleneved å kunne
etablere boliger i dette området.
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KILDER
Ås kommune:Planprogramfor rullering av kommuneplanen,11.03.2020
Ås kommune:ROSanalyseav innspill til kommuneplanensarealdel,2015
Askeladden.ra.no(Riksantikvarens
oversiktover kjente kulturminner og kulturmiljøer som er
vurdert som verneverdige/somkrever videre undersøkelsefor å avklareverneverdi)
Støysonerfor riks- og fylkesveger(vegvesen.no)
Ås kommunesnettsider
Naturbase.no
Artsdatabanken.no
KommunekartÅs
Follokart,Ås
NVEflomaktsomhetskart.
NIBIO,Gårdkart
NGU,nasjonallømassedatabase.
Statensvegvesen,vegkart,ulykkesstatistikk
Googlekart – beregningav avstander
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SAMMENDRAG
Arealet som ønskesomdisponertfra tjenesteytingtil bolig er tidligere Heiasykehjem(og asylmottak).
Det tidligere sykehjemmetligger i en liten grendmed boligområdeti Sørliveienpå den ene sidenog
Granåssykehjempå den andre.Tomtener svært godt egnet til boligformål,og ettersom den allerede
er utbyggetmed tjenesteboligerog sykehjemvil en omdisponeringtil boliger ikke medførebehov for
ny tekniskinfrastruktur. Områdetligger nær turterreng, eksisterendeboliger med gangavstandtil
Kroer skole,barnehageog idrettsplass.Det er etablert sikkerskoleveifrem til Kroer.
Det vil være positivt for de eksisterendebeboernei området om arealet nå kan benyttestil
boligformålfremfor å stå tomt og forfalle. I og med at kommunenikke har behovfor dennetypen
institusjon så langt fra Ås sentrum er det viktig å finne annenog bærekraftigbruk av arealet.
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Tabell1

1. Faktaom arealinnspill

.v
m
e
ss
re
d
A

a. Område/skolekrets

Kroer

b. Adresse

Furumoeveien24-26og 6-8

c. Gårds-ogbruksnummer

75/26 og 75/27

d. Forslagstiller

HeiaEiendomAS,postboks26, 1431Ås

e. Dagensbruk

Boligog nedlagtsykehjem/asylmottak

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

13,2 daa

t g. Formåli gjeldendekommuneplan
e
k
lå sn h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan
ø
rm ,e i. Ønsketformål
fo d
n n
-Hvis bolig: Antatt type og antall
la e
P ld
je
g -Hvis næring:Antatt type og omfang
- -Annet formål

Offentlig eller privat tjenesteyting
Ingen
Ca.40 boliger i nye rekkehus,eller i et
bofellesskapmed gjenbruk/resirkuleringav
eksisterendebygninger.

1. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET
1.1. Beliggenhet
Arealet som ønskesomdisponertfra tjenesteytingtil bolig er tidligere Heiasykehjem(og asylmottak).
Arealet liggeri en liten grend med boligområdeti Sørliveienpå den ene sidenog Granåssykehjempå
den andre.Granåssykehjemhar sin hovedadkomstover arealetsom ønskesomdisponert,dette
sykehjemmeter heller ikke i drift.

Figur1, lokaliseringskart.Arealet som ønskesomdisponertvist med blått. Arealethar adkomstfra Furumoveien.

1.2. Gjeldendekommuneplan
Arealet er avsatt til Offentlig eller privat tjenesteytingi gjeldendekommuneplan.Kommuneplanen
har ikke bestemmelserknyttet til dette formålet.
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Kommuneplanenhar et vedleggmed «retningslinjerfor saksbehandlingog oppdelingav boenheter
til hybler».I retningslinjeneer det satt opp kravved bruksendringsav bygningtil bofellesskap:
1) Oppdelingenskalikke medføreat boligenendrer risiko-og brannklasseetter byggteknisk
forskrift (TEK10)eller utløserandre krav etter byggtekniskforskrift. Dersomdette er tilfellet
må byggetprosjekteresi henholdtil dette. Det skali alle sakersendesinn rømningsplanog
detaljert redegjørelsefor brannsikkerhet.
2) Oppdelingenskalikke medføreat bokvalitet og bomiljø for beboernesvekkes.
3) Oppdelingenskalikke medføreen bruk som skaperuforholdsmessigeulemper for naboer,
herunder f. eks.økt støy,økt parkerings-og trafikkbelastning.
4) Oppdelingenskalikke medføreat strøketskarakter endrespå en uønsketmåte etter
kommunensskjønn.
5) Oppdelingenskalikke medføreen bruk som skaperuforholdsmessigpresspå teknisk
infrastruktur, herundervei/atkomst,vann og avløp.
6) Oppdelingenskalikke medføreen bruk som skaperuforholdsmessighøyt behovfor
utomhus-og rekreasjonsarealerpå eiendommen.
7) Oppdelingenskalikke medføreen bruk som vil vesentligtilsidesettehensynenei lovens
formålsbestemmelseeller hensynenebak gjeldenereguleringsplanfor området.
Enombyggingav det tidligere sykehjemmettil bofellesskapvil kunneimøtekommealle dissekravene,
arealet er ikke regulert.
Arealeter ikke berørt av hensynssoneri kommuneplanen.Sydog nord for tomten er det store
jordbruksarealersom har hensynssoneH570_4,bevaringkulturmiljø.
Enendringav eksisterendebruk og bebyggelsepå Heiavil ikke berørehensynssonen.
I en regulering
kan man ivareta at en utforming ikke påvirkerkulturlandskapetnegativt i forhold til dagenssituasjon.

1.3. Overordnedeplaner og føringer
Innspilletforholder segtil viktige overordnedeplaner og føringer,og forslagsstillermener at den
ønskedeformålsendringenmå kunnesieså være i tråd med disseføringenebasertpå at bruken til
boliger er mer i tråd med føringeneenn formålet det er avsatt til (sykehjem).
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging(2008)
Hensiktenmed retningslinjeneer å oppnå samordningavbolig-, areal-og transportplanleggingenog
bidra til mer effektive planprosesser.Retningslinjeneskalbidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner,stat og utbyggerefor å sikregod steds-og byutvikling.Retningslinjenfokuserer
blant annet på at utbyggingsmønsterog transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og
tettsteder, reduseretransportbehovetog leggetil rette for klima- og miljøvennligetransportformer.
Bruksendringfra tjenesteytingtil boligbebyggelsevil medføretilsvarendeeller mindre
persontransportenn tidligere bruk som sykehjemog asylmottak.Det er gangavstandtil Kroerskole,
idrettsplassog barnehage.
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus(2015)
Planenprioriterer utbyggingi noen lokalebyer og tettsteder som Åssentrum og Skisentrum.Utenfor
de prioriterte vekstområdeneskaldet kunneleggestil rette for noe utbyggingfor å opprettholde
stabile bomiljø. Enutvikling utenfor prioriterte vekstområderbør skje innenfor alleredeetablerte
byggeområder,og den bør byggeopp under kollektivtransportog bruk av sykkelog gange.
Det leggesvekt på at lokaliseringav alle typer arbeidsplasser,handelog tjenester bør skjeetter
prinsippetom rett virksomhetpå rett sted.
Forespørselen
om omdisponeringav arealet er en direkte konsekvensav kommunensstrategiskevalg
om å leggealle sykehjemsplasser
til Ås sentrum,noe som er i tråd med ATP.Arealeter i dag bebygget
med et formål som ikke lengerer aktuelt å ha plasserther. Enomdisponeringav Heiasykehjemtil
side3 av 17

boligformål vil værei tråd med intensjonenom at utvikling utenfor prioriterte vekstområderbør skje
innenfor alleredeetablerte byggeområder.
Areal-og transportmessigvil de nye boligeneknyttestil eksisterendeinfrastruktur og offentlige
tilbud, og dermedværedel av en bærekraftigarealutvikling.
Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og ungesinteresseri planleggingen
Retningslinjenskalsikreat hensynettil barn og ungeblir vektlagt i fysiskplanlegging,slik at deres
nærmiljøog oppvekstsvilkårblir ivaretatt. Det skalblant annet leggestil rette for
aktivitetsfremmendeomgivelsersom gir varierte muligheterfor sosialtsamvær,lek og utfoldelse.
Innspilletomfatter boliger i et etablert strøk, bortsett fra gangveienbenyttesikke arealet av barn og
ungei dag. Gangveigjennomtomten vil bli opprettholdt ved en omdisponeringtil boligformål.
Ås kommuneslangsiktigearealstrategi(Planprogramfor rullering av kommuneplanensarealdel,
høringsforslag18.02.2019)
I kap. 4.1 i Planprogrammeter det utpekt tre områderfor boligveksti kommunen,Ås sentrum,
Solbergog Vinterbro. I sammekapittel foreslåsen øvre grensepå 50 boliger i nye forslag.
Planprogrammetsier ogsåat det ikke er behovfor å avsetteytterligere arealertil barnehager/skoler
eller institusjoneri kommendekommuneplanperiode.Detsstår videre at det er viktig at det som
alleredeer satt av til offentlig tjenesteytingog boligformålopprettholdes.
Vår vurderinger at foreslåtteendringikke kommerikonflikt med kommunensønskeom å
konsentrereboligutbyggingeni de tre fortettingsområdene.Tomtener bebyggetmed tjenesteboliger
og institusjonsboligeri dag. Enomgjøringtil boligformålvil ikke medføreat det blir flere beboereenn
det var den gangendet var eldre og asylsøkeresom boddeher.
Når det gjeldertolkningenav «alleredeavsatt»så er det vanskeligå påleggeen eier å la eksisterende
bygningsmasse
ligge brakk i påventeav kommunensmulige fremtidige behov.Plasseringenav Heia
er heller ikke i tråd med dagensretningslinjerfor plasseringav arbeidsplasser,slik at det virker lite
aktuelt at kommunenvil ønskeå benytte dette arealet til offentlig tjenesteytingi fremtiden.

1.4. Reguleringsplaner
Byggeområdetfor Offentlig og privat tjenesteytinger uregulert. Furumoveiensom går over tomten
er regulert til gang-/sykkelveipå reguleringsplanfor Gang-og sykkelveilangsfv 51 og fv 54
Danskerud– Vollholen(planid.0214_141),ikrafttredelsesdato22.10.2003.(Fylkesveienehar nå
endret nummer).
Tilgrensendeareali sydvester regulert til boligformåli «Reguleringsplan
for et områdeved
Furumoen»(planid.0214_066),ikrafttredelsesdato19.06.1985.
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Figur2, gjeldendereguleringsplaneri området.Arealetsom ønskesomdisponerter markert med blått.

2. EKSISTERENDE
FORHOLD
2.1. Grunnforhold
Områdetligger på en kolle med bart fjell, med stedvistynt humusdekke.Det er derfor ikke fare for
kvikkleireskredselvom området liggerunder marin grense.

Figur3, kart over løsmasser.Kilde:NGU,nasjonallømassedatabase.
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2.2. Landskap,bebyggelseog vegetasjon
Arealet som ønskesomdisponerter i dag bebyggetmed tjenesteboliger,sykehjem,garasjerog uthus.
Arealet mellom byggeneer relativt flatt mensuteområdeneheller noe brattere mot syd og øst.
Tomtengrensertil eksisterendebebyggelsei vest, sydvestog øst. I nord grenserden til et skogholt
og i sydøsttil jordene og tunet på gårdenFurumoen.Det bebygdeområdet liggerpå en kolle og
sammenmed skogholteti nord fremstår det som en øyi det store kulturlandskapet.
Vegetasjonenpå tomten beståri hovedsakav gressog mosekledtebergnabber,delvismed høyreiste
furuer, bjørk og hestekastanje.I tillegg finnes et utvalg av prydbuskerog andre hagevekster.

Figur4, foto av eksisterendebebyggelse.Sykehjemsbygget
på arealet som ønskesomdisponerttil boligformål.

Figur5, foto av eksisterendebebyggelse.Tjenesteboligene
på arealet som ønskesomdisponerttil boligformål.

Biologiskmangfold
Arealet er ikke vist som viktig eller utvalgt naturtype i naturbase.no.Det er heller ikke vist
forekomsterav viktige naturtyper i umiddelbarnærhet.Kroerbekkenca. 400 m fra området er
definert som viktig naturtype med verdi B. Ellerser det observertåkerrikse,vaktel og gulspurvpå
jordene i nærheten.
Tomtener bebyggetog har et opparbeidetuteområdemed hage,oppbygdeuteplasser,asfalterte
kjørearealermv. Den er i tillegg omgitt av boligfelt, dyrka mark og vei, slik at gradenav påvirkningpå
side6 av 17

naturmiljøet i dag er stor. Dette gir trolig et begrensetpotensialfor funn av særligverdifullt
naturmangfold.
Arealet er bebyggethar derfor ikke stor betydningfor landskapsøkologi.

Figur6, foto som visernoe av vegetasjonenpå syd-og østsidenav tomten.

Vilttrekk
IfølgeKartleggingog digitaliseringav vilttrekk i Follo2016 – 2017,Utmarksavdelingenfor Akershus
og Østfold,går det et lokalt vilttrekk i skogenrett nord for Heiaog Granåssykehjem.

Heialiggeromtrent her

Figur7, utsnitt fra kart som viservilttrekk i Ås.Kilde:Kartleggingog digitaliseringav vilttrekk i Follo2016–
2017 Utmarksavdelingenfor Akershusog Østfold.Et lokalt vilttrekk går på jordet rett nord for Heia.

2.3. Miljø
Vestfor tomten finner vi fylkesvei1358og et stykkeøst for tomten fylkesvei1020.Ifølgestøykartene
til Statensvegvesenberøresikke Heiaav støy fra disseveiene.Det er heller ikke kjente
luftforurensningeri området.

2.4. Kulturminner
Heialiggeri et områdemed viktig kulturlandskapog flere funn av automatiskfredede kulturminner i
nærområdet.Det er ikke registrert kulturminner på tomten.
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Ved bebyggelseni Sørliveiener det funnet skålgroperlangsGarderveienog på gårdenRevhaugfinnes
det rester av gravhauger/røyser.

Arealinnspillet/Heiaer
lokaliserther

Figur8, kart som visertidligere registrerteautomatiskfrededekulturminneri området og Sefrak-registrerte
bygg,tomten er markert med blått. Kilde:Askeladden.no

Husenepå flere av de nærliggendegårdeneer Sefrak-registrerte.Kulturlandskapeti området er
vurdert til å ha nasjonalverdi.

Heialiggeri dette området,
mellom Garderveienog
Kroerveien

Figur9, kulturlandskapeti området.Kilde:Follokart
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2.5. Friluftsliv, barn og unge
Furumoveienover tomten er en del av gang-/sykkelveienvia Granåstil gangveisystemetlangs
Kroerveien.Det er gang-/sykkelveifrem til Vollholensom er en lite trafikkert boligveifrem til Kroer
skoleog idrettsplass.
Utover bruken av gang-/sykkelveiener det ikke registrert at tomten er i bruk av barn og ungei dag.
Arealet rundt sykehjemmetfremstår som privat.
Det er 75 m til nærmestelekeplass,i Sørliveien.

Figur10, utsnitt av kommunenskartleggingav friluftsområder,arealinnspilletmarkert med sirkel.Viser
lekeplasserog arealeregnet til friluftsliv. Nærmestelekeplassligger 75 m fra Heia,det er ca. 500 m til
turterreng.

2.6. Kollektivtransport
Bussholdeplassen
i Garderveienheter Furumoveienogligger 70 m fra området som ønskes
omdisponerttil boligformål.Pådagtid på hverdagerstopper buss535 til Ås stasjonher to gangeri
timen. Bussenhar tilsvarendeintervall motsatt vei til Garderog Kroerskole.
Det tar 9 minutter med bussentil Ås stasjon.
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2.7. Privat og offentlig servicetilbud
De fleste private og offentlige servicetilbudfinnes i Åssentrum (avstand4,5 – 4,9 km). Nærmeste
dagligvarebutikkligger 4,2 km unna.
PåKroersom ligger1,9 km fra Heiafinnes barnehage,barneskoleog en idrettsplass.Ås
ungdomsskoleer nærmesteungdomsskoleog liggerca. 4,4 km unna.Buss535 bruker 7 minutter til
skolen.
Nærmesteidrettsanlegger Ås svømmehallog Ås stadion(avstand4,4 km).

2.8. Tekniskinfrastruktur
Vann-og avløp
Brukensom sykehjemmedførte et stort vannforbruk,en omgjøringtil boligformålvil sannsynligvis
kun medføreen begrensetøkning.I dag er det kommunaltvann og avløpinn på tomten.
Vei
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Furumoveiener kommunalfrem til der hvor den deles,deretter er de to armeneprivat vei. Det er en
gangveiover Granåstil gangveisystemetlangsKroerveien.Dennegangveiener regulert gjennom
området som søkesomdisponertfrem til den offentlige delen av Furumoveien.

Energi
Det er lagt inn strøm til de eksisterendebyggene.Det finnes en nettstasjonpå tomten der hvor
Furumoveiendelesi to. Høyspentkablerligger i bakken.
Statkraft har konsesjonfor å levere fjernvarmei Åskommune,men det er ikke etablert
fjernvarmeanleggi området.

2.9. Overvann
Heialiggerpå en høydeog er ikke flomutsatt.
Overvanninfiltreres i grunneni dagenssituasjon.Ved store nedbørsmengderledesovervanni
hovedsakmot nordøst,øst og sydøstfor å ende i Kroerbekken.Kroerbekkener en av
tilførselsbekkenetil Hobølelva(Morsavassdraget).

Arealinnspilleter lokaliserther

Figur11, utsnitt fra kommunensberegningav drenslinjer.
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3. ØNSKER
FOROMRÅDET
3.1. Formål
Områdetønskesomdisponertfra offentlig og privat tjenesteytingtil boligformåli kommuneplanen.
Områdetpå ca. 13,2 daa er godt egnet til boligformål,og dagensbruk som nedlagtsykehjem
vurderesikke som positivt for nabolaget.Dagensbyggog tekniskeanleggvil forfalle ganskeraskt
dersomman ikke kan finne ny bruk og tilføre nødvendigeressurser.
Tabell2

2. Kart –arealinnspill

tr
a
K

Areal som ønskesomdisponertfra offentlig og privat tjenesteytingtil boligformåler vist med blått.
Det er vurdert to ulike prinsipperfor bruk av arealet til boligformål,ett med tradisjonellerekkehusog
ett med delvisgjenbrukav eksisterendebygningertil bofelleskap.Beggeløsningenevil gi rimelige
boliger som er egnet til førstegangsetablerere,
men inngangsbilletteni bofelleskapetvil være
betydeliglavereenn i rekkehusenesamtidigsom detvil kunne bidra til bærekraftigeløsningerbåde
ressursmessig
og sosialt.
Nye rekkehus
Det er laget en enkel skissesom visermulig plasseringav rekkehuspå tomten, det forutsette at all
eksisterendebebyggelserives.Grunnetavstandentil Ås sentrum er det lagt opp til relativt høy
parkeringsdekning,det er vist 1,2 parkeringsplasser
pr. bolig plassertved det enkelte hus og i mindre
fellesanlegg.Skissentar ikke hensyntil regulert gang-/sykkelvei,men dette vil naturligvisbli ivaretatt
i en reguleringsprosess
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Figur12, skissevisermulig plasseringav nye rekkehuspå tomten til erstatningfor dagensbygningsmasse.
Til
sammen41 boliger. Kilde:ABChus.

Gjenbrukog bofellesskap
Forslagsstillerser for segat eksisterendeanleggmed litt ombyggingog oppgraderingogsåkan
fungeresom et bærekraftigbofellesskapf.eks.som pilotprosjektet Vindmøllebakkeni Stavangermed
prinsippet«gainingby sharing».I tillegg til fellesfunksjoneneleggesdet opp til flere ulike boligtyperi
bofellesskapetslik at man får en miks av ulike beboere.

Figur13, mulig disponeringav arealet ved gjenbrukav byggene(garasjeneforeslåsrevet).
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Figur14, illustrasjonav fellestun ved en gjenbrukav eksisterendebygg og anleggtil bofellesskap.

3.2. Grønnstruktur
Arealet som ønskesomdisponerter ikke en del av eksisterendegrønnstruktur.Gang-/sykkelveien
gjennomområdet vil bli opprettholdt, den er viktigbåde for beboernei dette området og for
beboernepå Danskerudog Kjetterud.

3.3. Bokvalitet, barn og ungesoppvekstvilkår
Heialiggerlyst og solrikt i en liten grend.Tomten heller mot det åpnejordbrukslandskapeti sydog
øst, med en skogsom bremservinden fra nord.
Byggeområdetsplasseringved et eksisterendeboligområdei landligeomgivelserog med gang/sykkelveigjennomtomten gjør at dette er godt egnet til boliger for barnefamilier.Det er kun 75 m
til eksisterendelekeplass.Ved etableringav nye boliger vil det bli byggeten ny lekeplasssom
supplementtil den eksisterende,til gledefor barna beggesteder.
Infrastruktur for barn i grunnskolealderer lett tilgjengeligpå gang-/sykkelveiog for større barn/unge
med en kort bussturtil Ås.

3.4. Adkomst og tilgjengelighet
Arealet har adkomstfra Furumoveiensom har en slakstigningfrem til Garderveien(fv. 1538)og buss
stoppeneder. Gangveientil Kroer har til dels partier som er for bratte til at den kan sieså være
universelttilgjengelig.
Landeveienerundt Furumoenhar til dels vært ulykkesbelastede,men av 18 hendelserhar kun 1
medført alvorligskade,dette var i 1996.Den nyesteregistrerteulykkenmed personskadervar i 2015.
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4. KONSEKVENSER
Tabell3

3. Dokumentasjonav arealinnspill
le
a
n
u
m
m
o
K

a. I tråd med kommunenslangsiktige
r arealstrategii planprogrammet.
e
g
rin
fø

b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
g
o
d. Nærhettil gang-og sykkelveger
g rt
o e. Nærhettil kollektivtilbud
rin p
e sn f. Veinett
lis
a ra
k T - Avstandog adkomsttil europaveg,
o
fylkesvegog kommunalveg.
L
g. Landbrukog skog
- Dyrkaog dyrkbarjord
- Produktiv/uproduktivskog
h. Naturmangfold
liv - Nasjonaltviktige arter
fts - Utvalgtenaturtyper
r - Naturtyper etter DNshåndbøker
friluie
d
r i. Små-ogstorvilts trekkruter
-,
k e
u
r rv
b ltu
d u
n k
la g j. Kulturminnerog kulturlandskap
-,
r o
tu
a
N

5,0km
4,7 km til Ås sentrum
0m
70 m til bussstopp i Garderveien
-

E6:7,6 km, adkomstvia Furumoveien,fv.
1358og fv. 152
Fv.1358:70 m, via Furumoveien
Furumoveien,kommunaldel: 0m

-

Ingendyrka mark eller skogberøresav
innspillet.
Ingenkjente registreringerav nasjonaltviktige
arter, utvalgte naturtyper eller naturtyper
etter DNshåndbøkeri eller nær området som
omfattes av arealinnspillet.
Det er et lokalt vilttrekk rett nord for Heia,en
omgjøringfra sykehjemtil boliger vil ikke
påvirkevilttrekket.
Ingenregistreringeri området som omfattes
av arealinnspillet.Liggeri et nasjonaltviktig
kulturlandskap,en omgjøringfra sykehjemtil
boliger vil ikke påvirkekulturlandskapet.

k. Friluftsinteresser

Det er ingen friluftsinteresserknyttet til
arealet.Friluftslivetberøresikke av en endring
fra sykehjemtil boliger.

l. Støy

Det er ikke trafikkstøyi området som ønskes
omdisponert.

iljø m. Vannmiljø
M
- nærhet til

r
tu
k
tru
s

Vår vurderinger at foreslåtte endringikke
kommer i konflikt med kommunensønskeom
å konsentrereboligutbyggingeni de tre
fortettingsområdene.Tomtener bebygget
med tjenesteboligerog institusjonsboligeri
dag.

n. Barnehage,grunnskole,videregående
skole
- avstandtil

fra
In

-

Innspilletberører ikke vannveier,400 m
til Kroer bekken.

-

Barnehage:Kroer1,9 km
Grunnskole,barn: Kroerskole1,9 km
Grunnskole,ungdom:Ås ungdomsskole
4,4 km
Videregåendeskole:Ås VGS4,5 km

o. Behovfor skoleskyss

Jafor 1. klasseog ungdomsskole/VGS
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3. Dokumentasjonav arealinnspill
p. Idrettsanlegg
- avstandtil

q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem

Åshallen:4,8 km
Rustadflerbrukshall:3,8 km
Ås svømmehall:4,6 km
Ås stadion:4,5 km

-

Lege:4,9 km
Helsesøster:Ås helsestasjon4,7 km
Sykehjem:Moer Sykehjem(Ås):5,7 km

r. Flomog overvann

Arealeter ikke flomutsatt.

s. Grunnforholdog rasfare

Grunnenbestår av bart fjell med tynt
humusdekke.

- kvikkleire
t
e
h
ra
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

-

t. Trafikksikkerhet
- Registrerteulykkespunkt

u. Høyspentledninger

-

Ikke kjent at det forekommerkvikkleirei
området.

-

Nærmesteregistrertepunkt med
trafikkulykkeer på Kjetterudveien.Det
har ogsåvært en ulykkepå Garderveieni
kryssetmed Helgstadveienog fire på
Kroerveienved Danskerud,alle med
lettere personskade.

Det finnes en nettstasjonpå tomten der hvor
Furumoveiendelesi to. Det er ikke høyspent
luftstrekk på tomten.

5. KONKLUSJON
Arealet som ønskesomdisponerter godt egnet til boligformål.Det tidligere sykehjemmetligger i en
liten grend med boligområdeti Sørliveienpå den ene sidenog Granåssykehjempå den andre.
Ettersomtomten alleredeer utbyggetmed tjenesteboligerog sykehjemvil en omdisponeringtil
boliger ikke medførebehovfor ny tekniskinfrastruktur. Områdetliggernær turterreng, eksisterende
boliger og med gangavstandtil Kroermed skole,barnehageog idrettsplass.Det er etablert sikker
skoleveifrem til Kroer.
Det vil være positivt for de eksisterendebeboernei området om arealet nå kan benytte til
boligformålfremfor at byggenestår tomme og forfaller. I og med kommuneikke lenger har behovfor
denne typen institusjon så langt fra Ås sentrum så er det viktig å finne annenbærekraftigbruk av
arealet.
Vår vurderinger at dette ikke kommer i konflikt med kommunensønskeom å konsentrere
boligutbyggingeni de tre fortettingsområdene.Grunnentil dette er at tomten alleredeer bebygget
med flere boliger,og at bådesykehjemog asylmottakmå sieså væreen form for bolig. Enomgjøring
til boligformålfor å etablereboliger av mer permanentkaraktervil derfor ikke medføreat det blir
flere beboerepå Heiaenn det var den gangendet var eldre og asylsøkeresom bodde her.
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SAMMENDRAG
Ås kommunehar varsletoppstart av planarbeidmed rullering av kommuneplanenog sendt på høring
forslagtil planprogram.Somdel av varselom oppstart inviteresgrunneiereog andre aktører til å gi
konkrete arealbruksinnspilltil ny kommuneplan.
AsplanViakAShar bistått i utarbeidelsenav innspillet til kommuneplanenog fremmer på vegneav
forslagsstillerMora InvestASinnspill til kommuneplanensarealdelom arealbruksendringpå del av
en eiendompå Askehaug.Mora InvestASer et investerings-og eiendomsutviklingsfirma,lokalt
forankret i Ås med utspringi Follo tak og Follo bygg.Mora InvestAShar drevet lokal
eiendomsutviklingi over 30 år.
Korte fakta om området:
Gnr./bnr.

113/1, Askehaugveien

Forslagsstiller

Mora InvestAS

Dagensarealbruk

LNF-område,ubebygd.

Områdetsstørrelse
(daa.)

40

Arealformål i gjeldende
kommuneplan

LNF

Hensynssonei gjeldende
kommuneplan

Avgrensetav fareområde
Høyspent(H370)

Ønsketarealformål

Boligbebyggelse

Figur1 Oversiktskarthvor tomt er vist med rød linje

Forslagsstillerog grunneierønskerå utvikle arealet til boligområde,og foreslårat arealet som er
avsatt til LNF-områdei gjeldendekommuneplanomgjørestil bebyggelsesområde.
Tomtenligger i direkte tilknytning til eksisterendeboligområdepå Togrendaog vil fremstå som en
utvidelseav dette boligområdet.Ut fra en vurderingav det overordnedelandskapet,samt
eksisterendeinfrastruktur og bebyggelse,vil en utbyggingav tomten naturlig hengesammenmed
etablert boligstrukturog bør inkluderesi utviklingsområdeVinterbro.
I forhold til arealog transport kan en økt boligmassepå Vinterbro knyttes til eksisterende
infrastruktur og offentlige tilbud, og dermedvære del av en bærekraftigarealutvikling.
Fratomten er det gangavstandtil dagligemålpunktersom barnehage,skole,idrettsanleggog
friluftsområder,og tomten kan knyttes direkte til eksisterendegang-og sykkelveilangs
Askehaugveien.
Det er godebussforbindelsertil Vinterbro senter,Skistasjonog Oslo.
Tilgjengeligheteni forhold til kollektivtransportog arbeidsmarkedregnessom god.
Tekniskinfrastruktur finnesi området i form av vann,avløpog elforsyning.Terrengetliggertil rette
for at tomten kan få en trafikksikkeradkomstfra Askehaugveien.
Det er få arealbruksinteresserknyttet til tomten i dag;Det er ikke registrert kulturminner, ei heller
kjente forekomsterav definerte naturtyper. Arealeter ikke dyrka mark og vurderesikke til å ha stor
betydningfor landskapsøkologi.
Tomtenhar ingenviktig betydningsom bruksområdei dag,med
mulig unntak av eksisterendesti. Sti/snarveivil kunneopprettholdessom funksjonved en
boligbygging.
Tomtenvurdereså væresvært godt egnet til boligbygging.Terrengetfaller av mot nord-vestog gir
flott utsikt mot Bunnefjordenog Nesoddlandet.Terrengetpå tomten tillater bygginguten for store
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inngrep.Den landligebeliggenhetenmed gang-/sykkelforbindelse
til nærliggendeturområder gjør
området attraktivt for mange.Det er svært god tilgjengelighettil skole,barnehagerog idrettsanlegg.
Den visuellenærhetentil sjøen,og mulighetentil å komme til vannet ved for eksempelBreivoll,er
ogsåveldigettertraktet. Enutbyggingmed varierte boligtyper vil komplettere det eksisterende
boligtilbudet i området og gi et utvalg av boliger som kan tilpassesmenneskeri ulike livsfaser,og
bidra til at folk kan bli boendei sitt nærmiljøved endredebehov.Dette er et tilbud som mangleri
området i dag.
Bebyggelsenog grøntområdenepå tomten kan utformespå en måte som knytter Togrendabedre
sammenmed Sporretog Nordby.Ved å etableregrøntdragog nye gangforbindelservil
tilgjengelighetenfor alle bli bedre enn i dag,herunderbarnasskolevei.
Forslagsstillermener at en utbyggingvil være i tråd med Ås kommunesprinsippom fortetting av
utbyggingsområdeVinterbro og værepositivt for utviklingenav området. Antallet boligenheterer i
innspillet vist med rundt 50 enheter,men tomten har kapasitettil opp mot 70 enheter hvis
kommunenfinner dette ønskelig.

Figur2 Utsnitt fra modell.Dagensboligområdepå Togrendanedersti bildet, Askehaugveien
i øvredel av bildet.
Øverstog helt til høyreseesnord-østrehjørneav området som omfattes av områdereguleringsplan
for
Tømrernesferiehjemo g Askehaugåsen.
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BESKRIVELSE
AV OMRÅDET
BELIGGENHET
Den aktuelletomten er et vegetasjonskleddarealpå ca. 40 000 m2/40 daa som liggerinntil
eksisterendeboligområdepå Togrenda,i Vinterbro- området. Områdeter avsatttil LNF-områdei
gjeldendekommuneplanfor Ås.Forslagsstillerønskerå utvikle arealettil boligområde.Den aktuelle
tomten liggeri kort avstandfra flere etablerte bolig- og fritidsområderpå Nordby;Sporret,Togrenda
og Tømrernesferiehjem.Områdettilhører Nordbyskolekrets.
Tomtenliggernord-østfor Askehauggård,rett sør for eksisterendeboligområdepå Togrenda.
Arealeter skogkleddog er omgitt av dyrka mark på tre sider.Tomtengrensertil Askehaugveieni sørøst. Det er gangavstandtil Nordby barne-og ungdomsskole,svømmehall,idrettsanleggog
barnehager.Det er ogsågangavstandtil eksisterendebusslinjer(Vinterbro-Ski,Drøbak-Osloog
Nesodden-Oslo).

Figur3 Utsnitt fra grunnkart med tomt angitt med rød stiplet linje. Nord for tomten ligger Togrenda,i vest
Tømrernesferiehjem.Lengstned på kartet visesAskehauggård i vest og nordligedel av Sporreti øst.

OVERORDNEDE
PLANER
OGFØRINGER
Innspilletforholder segtil viktige overordnedeplaner og føringer,og forslagsstillermener at den
ønskedeformålsendringener i tråd med disseføringene.
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Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging(2008)
Hensiktenmed retningslinjeneer å oppnå samordningavbolig-, areal-og transportplanleggingenog
bidra til mer effektive planprosesser.Retningslinjeneskalbidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner,stat og utbyggerefor å sikregod steds-og byutvikling.Retningslinjenfokuserer
blant annet på at utbyggingsmønsterog transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og
tettsteder, reduseretransportbehovetog leggetil rette for klima- og miljøvennligetransportformer.
I henhold til klimaforliket er det et mål at veksteni persontransporteni storbyområdeneskaltas med
kollektivtransport,sykkelog gange.
Dennye bebyggelsenforeslåssom en utvidelseav et eksisterendeboligområde(Togrenda)som har
en etablert infrastruktur, i gangavstandfra skoleogbarnehager.Eksisterendebussruterkan benyttes,
og det er god tilgjengelighettil dagligemålpunkterogsåved å gå og sykle.
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus(2015)
Ås sentrum og Skisentrumer utpekt som to av flere innsatsområderfor økt by- og næringsutvikling,
hvor etableringenav Follobanenog Ås som universitetsbytrekkesfrem som viktige faktorer.
Utviklingeni Ås og Skibør sesi sammenhengog forbindelsenmellom Åsog Skibør styrkes.
Områdetsom foreslåromgjort til boligformål er tilknyttet Togrendapå Vinterbro.Vinterbro-området
er alleredeet etablert bolig- og serviceområdemedgod kollektivdekningtil Osloog Ski.Vinterbrohar
et robust og godt skole-og barnehagetilbudog har korte interne avstandertil fritidsaktiviteter og
friluftslivsområder.Areal-og transportmessigkan en økt boligmassepå Vinterbroknyttestil
eksisterendeinfrastruktur og offentlige tilbud, og dermedværedel av en bærekraftigarealutvikling.
Statligeplanretningslinjerfor differensiert forvaltning av strandsonenlangssjøen/RPRfor
Oslofjordregionen
Innenfor retningslinjenesgeografiskevirkeområdeskalnaturverdier,kulturminneverdierog
rekreasjonsverdierforvaltessom en ressursav nasjonalbetydning,til beste for befolkningeni dag og
i fremtiden. For disseområdenegjelder byggeforbudi 100- metersbeltetlangssjøen,og det skal
være en restriktiv holdningtil nybygging.Behovetfor fortetting og byutviklingskaltilleggesvekt, og
utbyggingbør konsentrerestil etablerte utbyggingsområder.
Denaktuelletomten ligger nesteni sin helhet innenforgrensenfor RPRfor Oslofjordregionen,se
utsnitt av gjeldendekommuneplani Figur4. Vedå byggeboliger inntil eksisterendeboligområdepå
Togrendavil utbyggingkonsentrerestil etablerte utbyggingsområder,som potensieltkan redusere
utbyggingspressetpå andre,ubebygdearealermed størrebehovfor vern. Begrensethøydepå en evt.
ny bebyggelseog stor avstandtil fjorden vil medførersværtliten synlighetfra sjøen.

side7 av 32

Figur4 Utsnitt fra gjeldendekommuneplan:Arealetavsatt til LNFområde.Denaktuelletomten er markert med
rødt på utsnittet for å visebeliggenheten.Areal B14er TømrernesFeriehjem.H370_2er høyspentkabel.Stiplet
sort linje viserRPROslofjorden.

Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og planlegging
Retningslinjenskalsikreat hensynettil barn og ungeblir vektlagt i fysiskplanlegging,slik at deres
nærmiljøog oppvekstsvilkårblir ivaretatt. Det skalblant annet leggestil rette for
aktivitetsfremmendeomgivelsersom gir varierte muligheterfor sosialtsamvær,lek og utfoldelse.
Innspilletleggertil grunn at det skal opparbeidesgrønnstruktur,lekeplassog snarveiergjennom
området og fokusererpå mulighetenfor å få bedreforbindelseslinjerfor gående/syklendei området
enn i dag.
Regionalplan for masseforvaltningi Akershus(2015)
Planenskalsikreen forsvarligog bærekraftighåndteringog forvaltning av rene og forurensede
masser.Planenomhandlermellomlagring,behandling,gjenbrukog deponeringav masser,og gir
føringer og strategierfor å sikre en god forvaltning av masser.
Det er ikke kjente forhold som tilsier at gjenbrukav masserikke vil væremulig ved utbyggingav
tomten. Vedsprengningog terrengformingvil masserkunnebrukesinternt.
Ås kommuneslangsiktigearealstrategi(Planprogramfor rullering av kommuneplanensarealdel,
høringsforslag18.02.2019)
I kap. 4.1 i Planprogrammeter Vinterbro er utpekt som ett av tre områder for boligveksti
kommunen.I sammekapittel foreslåsen øvre grensepå 50 boliger i nye forslag.Planprogrammet
foreslårat det etableresen utbyggingsgrense
rundt de tre utviklingsområdeneÅssentrum,Solberg
og Vinterbro.
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Innspilleter vurdert til å ligge innenfor området definert som Vinterbro.Det skisserteforslagettil
utbyggingholder seginnenforøvregrensefor boliger, men arealet har kapasitettil opp mot 70
enheterhvisønskelig.Det foreslåtte arealet vil utgjøre en liten utvidelseav eksisterendeboligområde
på Togrenda.Eksisterendeboligstrukturer såpasstett at ytterligere fortetting innenfor dagens
bebygdeområderansessom vanskelig.
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EKSISTERENDE
FORHOLD
LANDSKAP
OGVEGETASJON
I dag er tomten en vegetasjonskleddkolle i det åpne jordbrukslandskapetpå Askehaug.Vegetasjonen
består av blandingsskogmed varierendehøydeog alder. Enkelteav trærne kan væreaktuelle å
bevareved en eventuell utbygging,men vegetasjonenunder ett vurderesikke å være spesielt
karakteristiskeller verdifull for området. Under høyspentlinjenmot grensentil Togrendaer
vegetasjonenholdt lav av hensyntil strømledningeneog har liten estetiskverdi.
Åkerkollerkan ha stor opplevelsesverdii jordbrukslandskap,men dennekollen er ikke spesieltsynligi
landskapetog fremstår ikke som spesieltkarakteristiski området. Unntaketer synlighetensett fra
Askehaugveieni retning mot Nordby,hvor kollen ligger høyereenn veien og terrengformener
fremtredende.
Tomtengrenseri øst, sør og vest mot jordbruksarealeri aktiv drift. Sørpå tomten er et areal på ca.
1.300m2 opparbeidettil ridebanemed grusdekke.

Figur5 Bildeav tomten med berg i dagenog typisk vegetasjon(blandingsskog).
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Figur6 Bildesom viserdyrka marka øst for tomten som ønskesbebygd.Randsonentil den aktuelle tomten til
venstreog bebyggelsenpå Togrenda(Hesteskoen)sentralt i bildet. Skogentil høyreer vestredel av det større
skogsområdetmellom Vinterbroog Nordby.

Figur7 Dyrkamark sørfor den aktuelle tomten og boligområdetSporreti bakgrunnen.Bildet er tatt i retning
mot sør-østfra driftsvegenved ridebaneni tomtenssørligedel.

Mot nord- vest faller terrenget av og gir flott utsikt mot Bunnefjordenog Nesoddlandet.Mot øst og
nord faller terrenget ned mot tilliggendearealer,som i øst er dyrka mark og i nord er eksisterende
boliger i boligområdetTogrenda(Tømmerveienog Lunneveien).Terrengethar et lavpunkti
tomtegrensenmellom Togrendaog den aktuelleeiendommenhvor det er avmerketflomsonei
kommunekart.Flomvanneter overflatevannfra høyereliggendeterreng.
Grunnenbestår av randmorene,marine/strandavsetningerog bart fjell.
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Figur8 Utsikt fra tomten mot nord. Bebyggelsentilhøyre i bildet er Togrenda.

BIOLOGISK
MANGFOLD
Arealet er ikke vist som viktig eller utvalgt naturtype i naturbase.no.Det finnes forekomsterav viktige
naturtyper i nærheten,men dissevil ikke bli påvirket ved en boligutbyggingpå tomten. Tomtener
omgitt av boligfelt, dyrkamark, ridebaneog vei, som innebærerat i dag er gradenav påvirkningpå
naturmiljøet relativt stor slik at potensialetfor funn av særligverdifullt naturmangfoldtrolig er lite.
Vegetasjonensom ble observertpå befaringpregesav ordinærearter, som bjørk, gran,osp, rødhyll
m.m. Arealet er ikke en forbindelsemellom store, viktige naturområder,og vurderesderfor ikke å ha
stor betydningfor landskapsøkologi.
Det finnes en registreringi artsdatabankeni kategorienrødlistet, sårbarart (VU);ask.I tillegg er det
registrert en observasjonav gaupe.Øvrigearter registrert i artsdatabankenviserkun arter som ikke
er rødlistet.
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Figur9 Kartutsnitt som visernaturtyper og arter av nasjonalforvaltningsinteresse.Rødprikk på den aktuelle
tomten (vist med rødt) viserfunn av ask.Kilde:Naturbase.no,Miljødirektoratet.

MILJØ
I tomtens nordligegrensegår det en høyspentlinje,plasserthelt i kanten av eksisterende
boligområde.Dagenskrav til avstandfra høyspentlinjergjør at arealet i dette området ikke vil kunne
bebyggesmed rom til varig opphold. I stedet vil arealet kunnebenyttestil fellesfunksjoner,for
eksempelinternvei, tekniskebyggeller garasjer.I tillegg vil arealet kunnebeplantesmed buskerog
lave trær, og vil kunnebli et grønt og naturlig skillemellom eksisterendeog nytt boligområde.
Det står en mobilmastpå tomtens vestre del. Masten må flyttes som del av prosjektet.

Figur10 Til venstre:Utsnitt fra gjeldendekommuneplanfor Åssom viserhøyspentlinjerett nord for tomten
(markert med rød farge). Til høyrefoto av høyspentlinjenmed vegetasjonunderog bebyggelsenpå Togrendatil
venstrei bildet.
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Figur11 Askehaugveien
med gang- og sykkelvei.Mobilmastensyneslengsttil høyrei bildet, dyrka marka på
tomtens vestsiderett frem i bildet. Typiskvegetasjonog terreng for tomten til høyre.

Tomtengrensermot Askehaugveieni vest og liggernoe høyereenn veien.Askehaugveien(fylkesvei
1383,ÅDTi underkantav 2000)er bratt på dennestrekningen,noe som øker motorstøyenfra
kjøretøyene.Kartutsnittet i Figur1212er hentet fra Støysonerfor riks- og fylkesveger(Statens
vegvesen,mai 2020)og viserat sideterrengettil Askehaugveienligger i gul støysone.

Figur12 TrafikkstøylangsAskehaugveien.
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KULTURMINNER
Det er ikke registrertekulturminner på tomten.

BARNOGUNGE
Tomtener ikke tilrettelagt for lek i dag og er delvisinngjerdet.Det kan tenkesat området brukestil
nær-lekav barn på Togrendaog muligensSporret,men det er ingen bålplasser,stier eller tråkk som
vitner om aktiv bruk av området. Dennærmestebarnehagen(Orrestienbarnehage)oppgir at de
bruker området noe, mensTogrendabarnehagelengermot nord-østoppgir at de ikke bruker
området.
Det går en sti over tomtens vestsidefra Tømmerveientil Askehaugveien.
Stienmunner ut i gang-og
sykkelveienlangsAskehaugveienca. 180 m nord for adkomstveientil Askehauggård.Stienbærer
tydelig preg av bruk og er en fin snarveimellom Togrendaog gang-og sykkelveienlangs
Askehaugveien.

Figur13 Eksisterendesti fra Togrenda(Tømmerveien)til Askehaugveieni retning mot sør/Sporret.
Vegetasjonentil høyrei bildet skillerdyrka markafra stien.

FRILUFTSLIV
Bortsett fra stien mellom Tømmerveienog Askehaugveienhar tomten ingensynligetegn på bruk til
friluftsliv i dag.Ridebanenlengstsør på tomten er i aktiv bruk.
Av tilgjengeligeområder,med utgangspunkti dagensgang-og sykkelveiforbi tomten, kan nevnes:
Breivoll,Kjærnes,Kirkerudåsenog Vardåsen.I tillegg kommer tilgjengelighetentil skogsområdene
rundt Nordby skole,samt Nordby idrettsanlegg.

KOLLEKTIVTRAFIKK
Det er god bussforbindelsetil Oslo(halvtimesruter),Nesodden(timesruter) og Drøbak
(halvtimesruter)via Nessetveien.Avstandentil stoppestedetfor busspå Nessetveiener ca. 1 km.
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Til Skiog Vinterbro senter via Askehaugveiener det kvartersruter.Tomtenhar dermed svært
god dekningmed bussrutertil kjøpesenter/handel(Vinterbro senter,Skisentrum,Oslo
sentrum)og muligheterfor arbeidsreiseri flere retninger (Oslovia Vinterbro og Skistasjon).
Sefigur 20. Rute505 Vinterbro-Oslo/Vinterbro-Drøbak,
stopper ved
Nessetveien/Askehaugveien.
Rute520 Skistasjon-Vinterbrosenter,stopperved Askehauggård og Tømmerveien.
Rute570 Nesodden-Sjøskogen,
stopper ved Nessetveien/Askehaugveien.
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ØNSKER
FOROMRÅDET
FORMÅL
Områdetønskesomdisponertfra LNFtil boligformåli kommuneplanen.
Områdetpå ca. 40 daa er med sin beliggenhetsværtgodt egnet til boligformål.Forslagsstillerønsker
primært å byggevidere på eksisterendeboligstrukturi området. Enfremtidig reguleringsprosess
bør
kunne åpnefor bebyggelsei form av frittliggende og konsentrertsmåhusbebyggelse.
Det er viktig å bevareden åpnestrukturen i landskapsrommetmed nok luft mellom byggene,
samtidiger det et genereltkrav fra overordnedemyndigheterom høy utnyttelse når nye arealer
leggesut til byggeområder.I løpet av kommuneplanprosessen
og en senerereguleringsprosess
vil
arealbrukog utnyttelse kunnebli grundigvurdert og tilpassetkommunensbehovfor boliger i
Vinterbro-området.

Figur14 Illustrasjonsplansom viseren mulig boligstrukturmed frittliggende og konsentrertboligbebyggelse.
Planenviserhvordanny bebyggelsekan knytte segtil dagensboligområdepå Togrenda..Askehaugveien
til
venstrei bildet.

TERRENG
OGBOLIGTYPER
Det hellendeterrenget gjør det mulig å etablere attraktive boligtomter med flott utsikt og variert
terreng. Terrengeter likevelikke brattere enn at det er enkelt å byggeut og tilpasseuniversell
utforming både inne og ute. Tomtenvil kunne bebyggesmed moderneog universeltutformede
boliger. Beliggenheteni landligeomgivelsermed god tilgjengelighettil viktige målpunkterer svært
attraktivt i boligmarkedet.
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Tiltak for å reduseretrafikkstøyvil inngåi vurderingenav hvordanboligenheteneplasseresog
hvordanterrenget utformes. Det er fullt mulig å etablere boliger med godeuteoppholdsarealeruten
støy i dette området. Støyvil utredessom del av en mulig reguleringsplanfor området.

Figur15 Stilisertillustrasjonav en mulig boligutbyggingpå tomten. Utsnittet er sett i retning mot nord.
Askehaugveien
med gang- og sykkelveitil venstrei bildet, Togrendaøverst.

Vår illustrasjonsplanviseren mulig plasseringav ulike boligtyper(eneboliger,rekkehusog
flermannsboliger)fordelt på en måte som gjør at alle enheter får godesolforhold,lite eller ingen
trafikkstøyog fine utomhusarealer.Parkeringsarealer ikke vist men ligger inne i hver boligtomt,
enten som frittstående garasjereller integrert i 1. etasje.Forslagetslik det er vist har ca. 50
boenheter,avhengigav boligtype.Arealetvil anslagsviskunneromme mellom 45 – 70 boligenheter,
dette er avhengigav tomtestørrelseog fordeling avboligtyper. Forslagstillerønskersegen variert
miks av forskjelligeeneboliger,rekkehusog flermannsboliger,bådefor å sikrefleksibilitet i forhold til
variasjoni markedetog for å ha variasjoni boligstørrelsenemed tanke på forskjelligebehov i
forskjelligelivsfaser.
Boligeneer knyttet sammenav en intern vei, som i sørligdel av tomten er lagt under høyspentlinjen
og på den måten utnytter det arealet som ikke kan bebygges.

GRØNNSTRUKTUR,
FLOMSONE
OGTILGJENGELIGHET
I dag er Togrendaadskilt fra Sporretblant annet på grunn av dennetomten. Med unntak av
snarveienvest på tomten er det gang-og sykkelveienlangsAskehaugveiensom utgjør
forbindelseslinjenmellom de to boligområdene.Ved å bebyggetomten vil man kunneknytte
TogrendanærmereSporretog Nordbyhvis man leggerinn ganglinjeri nord-sørgåenderetning. Vår
illustrasjonsplanviser hvordanto grøntdrag,på vest- og østsidenav tomten, vil leggetil rette for
snarveiersom forbedrer tilgjengelighetenog som vil værepositivt for alle beboerei området.
Forekomstenav ask(truet art) vil kunne bevaresi et slikt grøntdragpå østsidenav tomten.
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Figur16Ved å etableregrøntdrag,for eksempelsom vist i denneskissen,kan det opparbeidesgangforbindelser
som knytter ny og etablert bebyggelsesammen,og som knytter Togrendatettere til Sporret.Illustrasjonenviser
hvordandet i områdetunder dagenshøyspentlinjekan etableresen grøntsoneog regnbed/flomsone.Blå sirkel
illudererregnbed/flomsone,røde linjer er gangforbindelser,lys grønt areal er grøntdrag.

Grøntdragenevil ogsåredusereen potensiellkonflikt mellom boligtomter og dyrka marka.Aktiv
jordbruksdrift kan værenegativt å ha for tett opp mot boligeiendommer,og vi foreslårå skilledisse
formåleneved bruk av vegetasjonog en allment tilgjengeligsti/forbindelseslinje.Dennesonenvil
fungeresom en buffer mellom jordbruket og bebyggelsen.
Grøntdragenevil ogsåbidra til å absorbereog lede overflatevanni det hellendeterrenget mot sør.I
vår illustrasjonsplaner deler av arealet vist som flomsone/våtmark,planlagtfor å ta imot
overflatevannved store nedbørsmengder.Flomsonenkan utformes på en god måte med planter
som hever verdienpå dette arealet samtidigsom detivaretar flomsikkerhet.
Nærhetentil sjøenog friluftsområdergjør at det blir enkelt å utøve nærfriluftsliv for beboerne.
Eksisterendegang-og sykkelveigjør tilgjengelighetentil målpunkterfor friluftsliv svært god.
Boligområdetvil få sværtgod tilgjengelighettil eksisterendebarnehagerog til nye Nordby
barnehage,i tillegg til Nordbybarne-og ungdomsskoleog idrettsanlegg.Områdethar god
tilgjengelighettil eksisterendebussruter.Det er særlighalvtimesrutenetil Osloog kvartersrutenetil
Skisentrum og Vinterbro senter som gjør mobiliteten svært god bådefor arbeidsreiserog handel.

BARNOGUNGESINTERESSER
Ved en utbyggingvil det etableresen lekeplasspå et egnet sted på tomten. I illustrasjonsplanener
denne vist på et sted som er tilgjengeligbådefor Togrendaog nytt boligområde.Enlekeplassvil være
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en møteplassfor barn fra bådenye og eksisterendeboliger og vil være positivt for barn i området.
Det vil ogsåvære positivt for barn og ungeat tilgjengelighetenøker slik en utbyggingåpner opp for,
se avsnittet om Grønnstrukturog tilgjengelighet.

Figur17 Det vil etableresen lekeplasspå arealet,på denneskissenvist som et areal i nord-østfor å ligge i
nærhetenav både dagensog foreslått ny bebyggelsepå Togrenda.Til høyrei bildet seesAskehaugveien
og ny
adkomstinn til tomten. Dagensboligområde(Tømmerveienog Lunneveien)til venstrei bildet.

ADKOMST
Det er naturlig å leggeadkomstentil de nye boligenefra Askehaugveien,
bådepå grunn av terrenget
og for ikke å belasteeksisterendeboliggateri Togrendamed mer trafikk. I våre skisserhar vi vist
adkomstender hvor eksisterendegrusveiligger,i jordekantenmot sør.Det vil kunneetablereset Tkryssmed Askehaugveienpå en oversiktligdel av fylkesveien,sør for de bratte svingenei
Askehaugbakkene.
Dagensgang-og sykkelveiknytter det nye boligområdettil Nordbyskole,øvrigeboligområderpå
Togrenda,Sporretog Nordby,samt Vinterbro, Kjærnesog området på Tømrernesferiehjem.
Eksisterendesnarveimellom Tømmerveienog Askehauggård vil kunneopprettholdes,som vist på
stier gjennomgrøntdrageti vest eller på interne boligveier.
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KONSEKVENSER
KOMMUNENSLANGSIKTIGE
AREALSTRATEGI
-

Det foreslåtte arealet vurdereså væredel av Vinterbro-området. Enutvidelseslik det foreslåsvil
væreet lite tilleggsarealsammenlignetmed størrelsenpå eksisterendeboligområdepå
Togrenda.Innspilletholder seginnenfor øvre grensepå 50 boliger,men arealetkan ha kapasitet
til opp mot 70 enheter dersomkommunenved nærmerevurderingfinner at det er ønskelig.
Eksisterendeboligstrukturpå Togrendaer såpasstett at ytterligere fortetning innenfor dagens
grenseransessom vanskelig.Innspilletvurdereså værei tråd med kommunenslangsiktige
strategi for arealbruk.

LOKALISERING
OGTRANSPORT
Figureneunder viser avstandertil viktige målpunkter,målt fra foreslått adkomstveiinn til tomten:

Figur18 Avstandtil Vinterbro senter:2,2 km via Askehaugveien/Toveien
(gange)og 3 km via
Askehaugveien/Nessetveien
(bil).

Ski
stasjon

Figur19 Avstandtil Ås stasjon:9,8 km via Kongeveien,12,5 km via E6og fv. 152. Til Skistasjoner det ca. 7 km,
og det går bussdit hvert 15. minutt.
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Figur20 Avstandtil bussholdeplasser:
Rute520 (Vinterbro/Skistasjon):75 m. Rute505 (Oslo/Drøbak)og rute
570 (Nesodden):1 km.

Figur21 Avstandtil nærmestekryssmed E6(Vinterbro):4 km, avstandtil E18v/Nygårdskrysset:3 km via
Askehaugveien
og Kongeveien.

Figur22 Avstandtil fylkesveg1383Askehaugveien
og til gang-og sykkelvei:0 m.
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Figur23 Avstandtil barnehager,gange:Orrestien650 m, Nordby500 m, Togrenda950 m.

Figur24 Avstandtil Nordbyskole/Nordbytunungdomsskole:750/950 m langsAskehaugveien.

Figur25 Avstandtil videregåendeskoler:Åsvdg. 10,5 km, Skivdg. 8 km, Frognvdg. 12 km.
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Figur26 Avstandtil idrettsanlegg:650 m til NordbyIdrettsanlegg,950 m til Nordbytunsvømmehallog
Nordbyhallen.

Figur27 Avstandtil helsetjenester:Nordbyhelsestasjon950 m, Vinterbrolegekontor3 km/2,2 km (bil/sykkelog
gange),Moer sykehjem10,7 km.

NATURVERDIER
-

-

Innspilletberører ikke kjente forekomsterav definerte naturtyper. Det er registrert én
forekomst av truet art, ask,på arealet.Forekomstenstår i utkanten av tomten og det er
mulig at den kan bevaressom del av et fremtidig grøntdrag,se omtale under Biologisk
mangfoldi kap. 2 over. Det er gjort observasjonavgaupepå tomten.
Arealet er bevokstmed skog/vegetasjonog kan fungeresom skjul for småviltm.m., men er
ikke en forbindelsemellom store, viktige naturområder,og vurderesderfor ikke å ha stor
betydningi forhold til landskapsøkologi.
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Figur28 Kartutsnitt som visernaturtyper og arter av nasjonalforvaltningsinteresse.Rødprikk på tomten (rødt
areal) viserfunn av ask.Kilde:Naturbase.no,Miljødirektoratet.

LANDBRUKSVERDIER
-

Innspilletredusererikke arealmed dyrka mark. Pågrunn av mye fjell i dagener arealet ikke
ansett å være drivverdigi dag.Tomtenhar blandingsskogi dag og er registrert med høy til
svært høy bonitet i NIBIOskartverk.

Figur29 Rødstiplet linje viseromrissav tomten. Arealethar høy til sværthøy bonitet. Kilde:Kilden,NIBIO.
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FRILUFTSVERDIER
-

Tomtenbrukesikke til aktivt friluftsliv i dag.Etablert ridebanemed grusdekkevil fjernes og
etableresannet sted på sammegrunneiendom.Eksisterendesti over tomten har verdi som
snarveimellom Togrenaog Sporretog vil kunnereetableresi et grøntbeltedersomtomten
omdisponerestil boliger.

KULTURVERDIER
-

Det er ingen registrertekulturminner på tomten.

Figur30 Utsnitt av området viserat det ikke er registrertekulturminnerpå tomten. Vestfor Askehaugveien
er
det en hulveiog et størreområdemed rydningsrøysfelt.Her er det ogsågjort funn av dyrkningslagmed
kullprøverdatert til førromerskjernalder,539-388f. Kr. Kilde:askeladden.ra.no

MILJØOGLANDSKAP
-

-

Klimagassutslipp:
Det vil bli noe økt biltrafikk som følge av boligetableringog dermed utslipp
fra biltrafikk samt utslipp i anleggsperioden.
Klimatilpasning:Områdethar registrerteflomveier i kommunenskart. Lavereliggendedeler
av tomten har trolig en del overvanni dag.Det leggesopp til lokal overvannshåndtering,for
eksempelkan deler av arealet under dagenshøyspentledningbrukestil dette, som vist i
illustrasjonsplanen.Regnbedvil kunneutformes som estetiskfine arealersom samtidig
redusererflomrisiko bådefor dette arealetog for nærmestedeler av boligområdetpå
Togrenda.
Støy:Deler av tomten liggeri gul støysonefra Askehaugveien.
Støyfra fylkesveieninn på
tomten kan håndteresuten ulemper for de nye boligeneved å unngåutbyggingi gul
støysone.Et eventuelt behovfor støyskjermingvil bli vurdert i en reguleringsprosess.
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-

-

Luftforurensning:Trafikkmengdenpå Askehaugveienantaså være for liten, ogsåi fremtiden,
til å gi luftforurensningi nærhetenav grenseverdienei retningslinjeT-1520.Det antasat det
ikke er andre kilder til luftforurensningi området som forårsakerbehovfor tiltak ihht.
retningslinjen.
Landskapsrommet
domineresav eneboligbebyggelse
i åpent jordbrukslandskapmed innslag
av høy vegetasjon.Enutbyggingtil boliger med foreslåtte boligtypervil være tilpasset
eksisterendeboligstruktureri området og ikke bryte med hovedelementenei dagens
landskap.

BARNOGUNGESOPPVEKSTVILKÅR
-

I den grad tomten brukestil frilek, vil dette bli endret ved en utbygging.Et naturområdehar
andre kvaliteter enn en lekeplass,men ved en boligutbyggingvil det etableresen lekeplass
som vil være positivt for barn og ungei området.
Eksisterendesti vil sannsynligvismåtte flyttes. Uansetthvordanområdet bebyggesvil det
væremulig og ønskeligå opprettholde funksjonensom snarvei.Tilgjengelighetenvil kunne
bli bedre enn i dag mellom Togrendaog Sporret.
Arealet liggermellom Togrendaog Sporretog stien vest på tomten brukesblant annet som
snarveifor skolebarn.Enutbyggingav tomten slik innspillet foreslårvil bidra til større
tilgjengelighetfor barn og ungeved at det det åpnesopp forbindelseslinjerpå flere steder.

FOLKEHELSE,
UNIVERSELL
UTFORMING
OGBEFOLKNINGSSAMMENSETNING
-

Terrengetpå tomten er skrånende,men helningener ikke større enn at både byggog
utearealerkan utformes universelt.
Det er mulighet for å gå/sykletil viktige funksjoneri hverdagen.Det er nærhet til turterreng
og treningsanlegg,som leggergrunnlagfor god folkehelse.
Det vil trolig væreattraktivt å byggemindre boenhetermed effektive planløsningerpå deler
av tomten. Dette er et tilbud som mangleri dette området i dag,en utbyggingvil derfor bidra
til at man kan flytte fra større eneboligerinnenfor området ved endredebehov.

INFRASTRUKTUR
-

-

Fjernvarmeanlegg:
I nærhetenfinnes ikke noe fjernvarmeanleggsom tomten vil kunne
koblestil pr. i dag.
Vann-og avløpsanlegg:Overvannkan håndteresinternt på tomten. Det forutsettes at man
kan knytte segpå eksisterendeinfrastruktur for vann og avløpi området, og at
kapasitetsvurderingerog eventuelletiltak for å øke kapasitetenpå eksisterendenett avklares
i reguleringsplanfasen.
Barnehager:Tomtenliggeri nærhetenav Orrestienbarnehage(650m regnet langs
Askehaugveien)
og Nordbybarnehage(500 m, åpner høsten2020).Avstandtil Togrenda
barnehageer 950 m regnet langsAskehaugveienog Toveien.
Skoler:Det er 750 m til Nordbybarneskoleog 950 m Nordbytun ungdomsskolelangs
Askehaugveien.
Det er 10, 5 km til Åsvdg. via Kongeveien,8 km til Skivdg. og 12 km til Frogn
vdg. på Heer.
Det er ikke behovfor skoleskysstil Nordbyskole.Det er behov for skoleskysstil Ås vdg.
Busslinje520 til Skisentrum kan benyttesfor transport til Skivdg.og linje 505 til Drøbakkan
brukesfor transport til Frognvdg.
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-

Idrettsanlegg,gangavstand:650 m til NordbyIdrettsanleggog 950 m til Nordbytun
svømmehall/Nordbyhallen.
Helse-og velferdstjenester:Nærmestehelsestasjoner Nordbyhelsestasjonpå Nordbyskole.
Vinterbro legekontor:3 km via Nessetveien(bil), 2,2 km via Toveien(sykkelog gange).
Nordbyhelsestasjon:950 m via Askehaugveien.
Nærmestesykehjemer Moer sykehjem:10,7
km via Kongeveien.

RISIKOOGSÅRBARHET
-

-

Flomog overvann:Områdeter ikke flomutsatt, og overvannkan håndteresinternt på
området.
Grunnforholdog rasfare:Grunnenbestår av randmorene,marine/strandavsetningerog bart
fjell. Det er ikke registrert kvikkleirepå arealet.
Ulykker:Det er registrert et ulykkespunkt(fotgjenger/syklist/motorsyklist/bilistuskaddeller
lettere skadd)ca. 200 m nord for foreslått adkomsttil tomten, og et ulykkespunkti krysset
Askehaugveien/Toveien
(fotgjenger/syklist/motorsyklist/bilistalvorligskadd).
Høyspentledninger:Det er en eksisterendehøyspentledningnord på tomten, på grensentil
eksisterendeboligområdepå Togrenda.Det vil ikke kunnebyggesboliger innenfor en viss
avstandfra eksisterendehøyspentlinje.Nødvendigavstandtil høyspentlinjeer avhengigav
flere faktorer og avklaresi en reguleringsprosess.
I illustrasjonsplanener det vist en avstand
på ca. 12 meter.
Mobilmast: Det står en mobilmastpå tomtens vestredel, dennevil flyttes ved en utbygging
av området til boligformål.Ny plasseringvil utredesog fastsettesi en evt.
reguleringsplanprosess
Forurensetgrunn: Det er ikke kjent forurenset grunn eller vann i området i dag.Enutbygging
til boligformålvil ikke medføreny forurensing.

MASSEFORVALTNING
-

Pået overordnet nivå vurderesat terrenget og grunnforholdpå tomten muliggjøren god
massehåndtering,ved fordeling og gjenbrukav masserinternt i byggeområdet.
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KILDER
Askeladden.ra.no(Riksantikvarens
oversiktover kjente kulturminner og kulturmiljøer som er
vurdert som verneverdige/somkrever videre undersøkelsefor å avklareverneverdi)
Støysonerfor riks- og fylkesveger(vegvesen.no)
Ås kommunesnettsider
NIBIOskartverk Kilden
Naturbase.no
Artsdatabanken.no
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VEDLEGG
Sjekklistefor arealinnspill til kommuneplanen
Eiendomgnr. 113 bnr. 1, Askehaugi Åskommune.For utfyllende informasjonvisesdet til omtale i
notatet som er utarbeidet for innspillet
SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill

.v
m
e
ss
e
r
d
A

t
e
k
lå sn
ø
rm ,e
fo d
n n
la e
P ld
je
g
-

Kunnskapsgrunnlag

a. Område/skolekrets

Togrenda,Nordbyskolekrets

b. Adresse

Askehaugveien

c. Gårds-ogbruksnummer

113/1

d. Forslagstiller

Mora InvestAS

e. Dagensbruk

Skogsområde

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

40 daa

g. Formåli gjeldendekommuneplan

LNF

h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan

Hensynssonehøyspentlinjei tomtegrense
mot nord.

i. Ønsketformål

Bebyggelsesområde,
bolig.

-Hvis bolig: Antatt type og antall
-Hvis næring:Antatt type og omfang
-Annet formål

-Frittliggendeog konsentrertsmåhusbebyggelse(enebolig,rekkehus,flermannsbolig).
-Antall: 45-70,avhengigav boligtype,
fordeling og kommunensvurderingav
boligbehov.

2. Kart –arealinnspill
rt
a
K

Kunnskapsgrunnlag

a. Vedlagtkart

Plasseringvist i vedlagtnotat.

3. Dokumentasjonav arealinnspill

Kunnskapsgrunnlag
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a. I tråd med kommunenslangsiktige
arealstrategii planprogrammet.

Det er i tråd med planprogrammetsforslag
til øvre antall for boliger i nye forsalg;
Tomtenegnersegfor et boligantallpå ca.
50, men arealet har kapasitettil opp mot
70 enheter hvis ønskelig.

r
e
g
rin
fø
le
a
n
u
m
m
o
K

g
o
g
rin
e
lis
a
k
o
L

Planprogrammetforeslårat det etableres
en utbyggingsgrense
rundt de tre
utviklingsområdene.Det foreslåtte arealet
vil væreen liten utvidelseav eksisterende
boligområdepå Togrenda.Eksisterende
boligstruktur er såpasstett at ytterligere
fortetning innenfor dagensgrenseranses
som vanskelig.
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter

Redegjortfor i vedlagtnotat.

c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)

Redegjortfor i vedlagtnotat.

rt d. Nærhettil gang-og sykkelveger
o
p
s e. Nærhettil kollektivtilbud
n
ra
T f. Veinett

Redegjortfor i vedlagtnotat.
Redegjortfor i vedlagtnotat.

Redegjortfor i vedlagtnotat.

- Dyrkaog dyrkbarjord

- Produktiv/uproduktivskog
r
frilu ie h. Naturmangfold
rd
-,
k e - Nasjonaltviktige arter
ru rv
b ltu - Utvalgtenaturtyper
d
n u
la kg - Naturtyper etter DNshåndbøker
r-, o
i. Små-og storvilts trekkruter
tu
a
N
j. Kulturminnerog kulturlandskap

iljø
M

Redegjortfor i vedlagtnotat.

- Avstandog adkomsttil europaveg,
fylkesvegog kommunalveg.
g. Landbrukog skog

liv
fts

a. Innspilleter i tråd med innholdet i kap.
4.1 i Planprogrammet,hvor Vinterbro er
utpekt som ett av tre områderfor
boligveksti kommunen.

-Nasjonaltviktige arter: 1 ask(Fraxinus
excelsior).
-Utvalgtenaturtyper: Ingen
-Naturtyperetter DNshåndbøker:Ingen
Ingen
Ingen

k. Friluftsinteresser

Ingen

l. Støy

Del av tomten liggeri gul støysonei Statens
vegvesenskartportal Støysonerfor riks- og
fylkesveger.

m. Vannmiljø

Det er registrert en kanal/grøft i jordekant
langstomtens vestside.

- nærhet til
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Redegjortfor i vedlagtnotat.

n. 1.Barnehage,
2. grunnskole,
3. videregåendeskole
r
tu
k
tru
s
fra
In

- avstandtil
o. Behovfor skoleskyss

Nei

p. Idrettsanlegg

Redegjortfor i vedlagtnotat.

- avstandtil
q. Helsetjenester

Redegjortfor i vedlagtnotat.

- lege,helsesøster,sykehjem

t
e
rh
a
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

r. Flomog overvann

Det er registrert flomvei i vestrekant av
tomten, og på sør-vestredel av tomten
mot Lunneveien.Det er registrert flomvei i
ytterkant av tomten mot nord-øst.

s. Grunnforholdog rasfare

Områdeter kartlagt, det er ikke registrert
kvikkleire.

- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet

Det er registrert et ulykkespunktpå
Askehaugveienca. 200 m nord for foreslått
adkomstveitil tomten. Typeulykke:
Trafikantuskaddeller lettere skadd.

- Registrerteulykkespunkt

u. Høyspentledninger

Det er en høyspentledningi tomtens
nordligegrense,mot nabogrense
(Togrenda).
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Astrid HøieFredheim<astrid.fredheim@asplanviak.no>
25. mai 202011:28
Ås kommune
Kommuneplan/planprogram,
20/00908-arealinnspill Togrenda
Gnr 113, bnr 1, Togrenda,innspill til kommuneplanensarealdel.pdf

Vedlagtarealinnspillfor boligbebyggelse,Askehaugveienved Togrenda.Innspilletbestår av notat
med beskrivelseav innspillet.
«Merk: Kommuneplan/planprogram,
20/00908»
Opplysningerom innsender:
AsplanViakASv/Astrid HøieFredheim
Moerveien5
1430 Ås
Tlf: 936 32 132
Opplysningerom forslagstiller:
Mora InvestAS
v/Petter Myhrvold
pettermyhrvold@gmail.com
Tlf: 907 75 554

Med vennlighilsen

Astrid Høie Fredheim
Landskapsarkitekt
Plan

Asplan Viak AS
Moerveien 5
1430 Ås

T: 936 32 132
E: astrid.fredheim@asplanviak.no

Sentralbord: 417 99 417
www.asplanviak.no

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Terje Døvik<terjedovik@advokatdovik.no>
25. mai 202011:31
Ås kommune
VegardArnesen
Innspillkommuneplan
2497_001.pdf

Visertil vedlagteinnspill som ogsåoversendesper post.
Med hilsen
Terje Døvik
Advokat
Mobil: 45886300

I kontorfellesskapmed GraffocoAdvokatfirmaDA,AdvokatfirmaetEngesethASog AdvokatfirmaMettevoll AS

Besøksadresse:
Sentrumveien6 A, Ski Postadresse:Postboks3, 1401Ski
Dennee-postener kun ment for adressaten.Dersomden skullehavnehos feil adressat,vennligstgi avsenderbeskjedog
slett e-posten.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

LorentzErikColberg<ecolberg@online.no>
25. mai 202011:52
Ås kommune
HansToreHeir
Uttalelsetil planprogram

Hei!
Det visestil rullering av kommuneplanens
samfunnsdelog arealdel,og vi ønskermeddetteå
orienterekort om arbeideti Vollskogen.
Vi har kommetet godt stykkepå vei i arbeidetog påkosteten stor mengdekonsulenttimer
bl.a. gjennomutredningav adkomstløsninger,
geologiskeundersøkelser
og utarbeidelseav
planprogram.
Progresjonenhar ikke vært helt somønsketi nåværendefase.Vi mottok flere interessante
innspilltil«varsel om oppstartav detaljreguleringog forslag til planprogramfor Vollskogen
boligområde»,som vi har behovfor litt tid til å fordøyeog finne løsningerpå. Vi har klare
ambisjonerom å bidra til å utvikle detteområdettil et attraktivt og bærekraftigboligområdei
Ås.
Fremoverønskervi blant anneten tett dialog med kommunen,for å senærmerepå
innspillenevi har mottatt.
Mvh
LorentzErik Colberg& HansTore Heir
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Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Terje Døvik<terjedovik@advokatdovik.no>
25. mai 202012:18
Ås kommune
VegardArnesen
Innspillkommuneplangnr 100 bnr 5
2498_001.pdf

Visertil vedlagteinnspill som ogsåoversendesper post.
Med hilsen
Terje Døvik
Advokat
Mobil: 45886300

I kontorfellesskapmed GraffocoAdvokatfirmaDA,AdvokatfirmaetEngesethASog AdvokatfirmaMettevoll AS

Besøksadresse:
Sentrumveien6 A, Ski Postadresse:Postboks3, 1401Ski
Dennee-postener kun ment for adressaten.Dersomden skullehavnehos feil adressat,vennligstgi avsenderbeskjedog
slett e-posten.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Terje Døvik<terjedovik@advokatdovik.no>
25. mai 202012:37
Ås kommune
torstein@investeiendom.no;Odd Arne Johansen
Innspillkommuneplan100/33
2502_001.pdf

Visertil vedlagteinnspill som ogsåoversendesper post.
Med hilsen
Terje Døvik
Advokat
Mobil: 45886300

I kontorfellesskapmed GraffocoAdvokatfirmaDA,AdvokatfirmaetEngesethASog AdvokatfirmaMettevoll AS

Besøksadresse:
Sentrumveien6 A, Ski Postadresse:Postboks3, 1401Ski
Dennee-postener kun ment for adressaten.Dersomden skullehavnehos feil adressat,vennligstgi avsenderbeskjedog
slett e-posten.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

JarlTure <jarlture@griffarkitektur.no>
25. mai 2020 13:36
Ås kommune
petter.lundeby@husvikhus.com;
Kjersti
Innspilltil rullering av Kommuneplan,Ås kommune
vedlegg1 ENDRING
FORMÅLKOMMUNEPLAN.pdf;
vedlegg2 OVERSIKTSPLAN
TILTAK.pdf;vedlegg3 PRINSIPPSNITT
TILTAK.pdf;vedlegg4 ILLUSTRASJON
TILTAK.pdf;Vinterbro_INNSPILL
ÅS.pdf

Til postmottak,Åskommune.
Vi vedleggerinnspill til oppstart av kommuneplanfor Ås.
Innspilletgjelder et dagligvare-og boligprosjektpå Vinterbro.
Forslagsstillerer BunnefjordenEiendomAS.
Vedlagtutfylt sjekklistesamt kart/illustrasjoner,- til sammenfem vedlegg.
Ta gjernekontakt ved behov for mer informasjon.Vi tar gjerneet møte med dere for å presentereog drøfte innspillet.
mvh

Jarl Ture Vormdal // siv.ark MNAL //jarlture@griffarkitektur.no// +47 995 64 943/
Griff Arkitektur as // Gamle Beddingvei 28 // N-1671 Kråkerøy //+ 47 698 77 698 //www.griffarkitektur.no/
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SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE

Innspill: BOLIGER
+ BUTIKK,VINTERBROBAKKEN
1. Faktaom arealinnspill

Kommentar:

a. Område/skolekrets Nordby

.v
m
e
ss
re
d
A

l
å
m
r
fo
n
la
P

t
e
ks
n
ø
,
e
d
n
e
ld
je
g
-

Kunnskapsgrunnlag
FollokartKretser

b. Adresse

Vinterbrobakkenx Nessetveien

c. Gårds-og
bruksnummer

108/76, 114/5, 114/4, 108/75, 108/71,
108/425,114/92

d. Forslagstiller

BunnefjordenEiendomAS

e. Dagensbruk

Bolig

f. Områdetsstørrelsei
dekar (daa)

5,2 daa

g. Formåli gjeldende
kommuneplan

Nåværendeboligbebyggelseog
nåværendeLNFa.

Kommunekart/Kartl
ag Kommuneplan

h. Hensynssonei
gjeldende
kommuneplan

H130_6Sikringssone
infrastruktur/byggeforbudrundt veg

Kommunekart/Kartl
ag Kommuneplan

i. Ønsketformål

KombinertNæring/bolig
Dagligvareca. 1500m2 BTA+
varemottak

-Hvis bolig: Antatt
type og antall
-Hvis næring:Antatt
type og omfang
-Annet formål

Leiligheterca. 3500BTAinkl.parkering
Ca.25 boenheter60-120m2
Sevedlagtforeløpigskisse.

2. Kart –arealinnspill
a. Vedlagtkart

Kunnskapsgrunnlag
Sevedlegg.

rt
a
K
3. Dokumentasjonav arealinnspill
le
a
n
u
m
m
o
K

r
e
g
rin
fø

a. I tråd med
kommunens
langsiktige
arealstrategii
planprogrammet.

Kommunekart/Kartl
ag
Grunnkart/Eiendom
Kunnskapsgrunnlag

Ja;boligbygging/-fortettingønsketpå
Vinterbro, iflg. planprogrammet.

Planprogrammet
datert 11.mars2020

g
o
g
rin
e
lis
a
k
o
L

b. Avstandtil
senterfunksjon,
kjøpesenter

150 m

Kommunekart/Men
y/Tegni kart

c. Avstandtil Ås
stasjon
(kommunesenter)

12 km

Kommunekart/Men
y/Tegni kart

d. Nærhettil gang-og
sykkelveger

Godeforbindelserinntil planområdet.

Kommunekart/Kartl
ag Gangog sykkelvei

rt
o
p
s
n
ra
T

Kommunekart/Men
y/Tegni kart
e. Nærhettil
kollektivtilbud

Bussholdeplass
Sjøskogen:200 m
(7 ulike bussruter)

Ruter.no/Stoppeste
der

f. Veinett

Inntil fylkesveg156 Nessetveienog
kommunalveg Vinterbroveien.

Kommunekart/Men
y/Tegni kart

Bebygdog samferdsel/ikkerelevant.

Kommunekart/Kartl
ag AR5

Ingenregistrert,
kun fremmed art (hagelupin)v/
Nessetveien

Kommunekart/Kartl
ag Natur

Kartlagikke tilgjengelig.

Kommunekart/Kartl
ag Vilt

Ingenregistrert.

Kommunekart/Kartl
ag Kulturminner

- Avstandog adkomst
til europaveg,
fylkesvegog
kommunalveg.
g. Landbrukog skog
- Dyrkaog dyrkbar
jord
- Produktiv/uproduktiv
skog
liv
fts

h. Naturmangfold
r
frilu ie - Nasjonaltviktige
rd
-,
e
k
arter
ru rv
b
Utvalgte
ltu
d
u
n
k
naturtyper
la
g
-,
o - Naturtyper etter
r
tu
DNshåndbøker
a
N
i. Små-og storvilts
trekkruter

j. Kulturminnerog
kulturlandskap

iljø
M

k. Friluftsinteresser

Ingeni planområdet.(grensertil
Kommunekart/Kartl
nærturterrengVardåsen/Kirkerudåsen) ag Friluftsliv

l. Støy

Rødog gul støysone,men boliger
planleggesgjennomgåendemed stille
side mot sør.

Kommunekart/Kartl
ag Trafikk

m. Vannmiljø

Bekk/vannføringi/langs planområdet

Kommunekart/Kartl
ag Grunnkart/Vann

n. Barnehage,
grunnskole,
videregåendeskole

Nordbyskole(1-10): 2,4 km

Kommunens
nettside

- avstandtil

Div. barnehager:0,6 - 4 km

o. Behovfor
skoleskyss

Nei

Kommunens
nettside

p. Idrettsanlegg

NordbySvømmehall/Sportsveien:
2,4 km.

Kommunekart/Kartl
ag Grunnkart/

- nærhet til

r
tu
k
tru
sa
fr
In

- avstandtil

Sjøskogenbarneskole:0,7 km

Byggtekniskeanlegg
q. Helsetjenester

Div. sykehjem:9 km.

- lege,helsesøster,
sykehjem

LegeVinterbro: 0,7 km

Kommunens
nettside

Nordbyhelsestasjon:2,4 km
Skisykehus,Follo DPS:9 km

t
e
rh
a
rb
å
s
g
o
o
ik
is
R

r. Flomog overvann

Bekk/vannføringi/langs planområdet.

Kommunekart/Kartl
ag Flom

s. Grunnforholdog
rasfare

Bart fjell, stedvistynt dekke.

Kommunekart/Kartl
ag
Samfunnssikkerhet
og KartlagGeologi

- kvikkleire

TykkhavavsetninglangsNessetveien.
Tynnhav-/strandavsetninglangs
Vinterbroveien.
Innenfor sone«Kvikkleirefaresone/
Kartlagt8/Ski 1914-3»

t. Trafikksikkerhet
- Registrerte
ulykkespunkt

Godegang/sykkelforbindelser.
Ulykkerregistrert i
Nessetveien/rundkjøring.

Nvdb.no

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

EinarNilsen<einar.nilsen@abchus.no>
25. mai 202015:11
Ås kommune
Kommuneplan/planprogram,20/00908
8000-1-978Situasjonsplan25.05.2020[1].pdf;Sjekkliste++arealinnspill+KP+2020
- Kjærnesveien14[1].docx

Hei Vedlagter Innspilltil kommuneplanfor Kjærnesveien14 1407Ås.Gbnr 109/61 eiendommener
kalt Røysvollen
Områdetliggeridyllisktil med utsikt mot Nesset,Askhaugåsen
og Pollevannet.Tomtener på 8523
m2 og liggerinne med arealformålLNRFunderformåla. Tomtener ikke dyrket eller dyrkbar. Og
liggernær til et annet ny regulert område.Avstandtil bussholdeplasser 400 meter med god
kommunikasjontil Osloog øvrigedestinasjoneri Follo.Eiendommensognertil Nordby skolekretsog
har avstandpå ca 3 km til skole.Det er flere barnehageri området med avstandpå under 2 km.
Enutvikling av området liggergodt til rette med nærhet til kommunalinfrastruktur. Områdetligger
på Vinterbro som er et av områdenedet åpnesfor arealinnspill på. Innspilleter begrenseti forhold
til antall nye boligenheter.Tomtener alleredei dag disponerttil bolig. Ogdet bør være god
fortettingspolitikk og få inn flere boliger på denne eiendommensom alleredebrukestil formålet.

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen
Daglig leder
ABChus ProsjektAS
Kveldrovegen 7 1407 Vinterbro
Tlf: +47 922 54 753

u. Høyspentledninger Ingenregistrert.

Kommunekart/Kartl
ag Grunnkart

Fjellskjæring

91,4m

Brutto tomt: 8 523,2 m2

2

P
P

6,0

91,4m

Støttemur m/rekkverk

2

Tomt 8523,2 m2
Ella: 68,5x13=890,5 m2
Nora: 91,4x4=365,6 m2
Parkering: 18x4= 72 m2
Gjest park: 18x2= 36 m2

,6
2
1
91,4m

2

91,4m

P P

2

Totalt: 1364,1 m 2

PP

BYA 16 %
Reg.best. xx %
Trapperom

2

Ella

m

Parkering under bakken
205,3
2

Plate

4,0

m
205,3

Ella

P P P P

Plate

P P P P P

,0
6

P P P P P

P P PPP P P

,0
5

2

Ella

m

205,3

skrå
Ella skrå

N

Areal innspill kjernesveien 14
Uteoppholdsareal
Eksisterende
Nye kotelinjer

kotelinjer

25.05.2020MH
REV. NR.

BESKRIVELSE

SIGN.

REV. DATO

PROSJEKTNUMMER-PROSJEKTNAVN

8000-01-978

KOMMUNETILTAKSHAVER

ABChus

Ås

BYGGEPLASS

Kjærnesveien

Gnr./Bnr.

1 4, 1 407 Vinterbro

109/61
PUBLISERING TID

Situasjonsplan

25.05.2020 - 14.26

SKALATEGNINGSNAVN
FORMAT TEGN.-NR.

1:500 A3

Vedlegg 1: Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplanen
KJÆRNESVEIEN
14

Dennesjekklistenskalbrukessom grunnlagfor dokumentasjonav arealinnspilltil kommuneplanen.
Det visestil hvilke kunnskapsgrunnlag
som anbefalesbrukt. Bruk dennelenken:
www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.
Frist for å komme med arealinnspill: 25.mai 2020

SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
TILKOMMUNEPLANEN
FORÅSKOMMUNE
1. Faktaom arealinnspill
Kunnskapsgrunnlag
a. Område/skolekrets
Vinterbro/Nordbyskolekrets
.v
b. Adresse
Kjærnesveien14, 1407Vinterbro
m
c.
Gårds-og
bruksnummer
109/61
e
ss
d. Forslagstiller
ABCHusProsjektAS
e
r
d
e.
Dagens
bruk
Bolig–
A
f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)
8,5 daa
g. Formåli gjeldendekommuneplan
LNRF–Underformål A i dagens
t
kommuneplan
e
k
lå sn h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan
H370_2
ø
Høyspenningsanlegg
(inkl høyspentkabler)
rm ,e
d
fo n i. Ønsketformål
n e
Eneboligerog rekkehus,4 eneboliger+ 13
la ld -Hvis bolig: Antatt type og antall
P
je
boenheteri rekke.Totalt 17 enheter
g -Hvis næring:Antatt type og omfang
- -Annet formål
2. Kart –arealinnspill
a. Vedlagtkart
rt
a
K

Kunnskapsgrunnlag
ArealinnspillKjærnesveien14, Vinterbro

3. Dokumentasjonav arealinnspill
a. I tråd med kommunenslangsiktige
le
a re arealstrategii planprogrammet.
n g
u
m rin
m fø
o
K

Kunnskapsgrunnlag
Planprogrammetdatert 11.mars2020
Det ligger innefor Vinterbro området som
er avsatttil utvikling i vedtatte
planprogram.
Ca2 km langsvei
Ca9 km i luftlinje
Rett ved
400 m til busstopp–Askehaugbusstopp
Kjærnesveiener Fylkesvei

b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
g
o t c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
g r d. Nærhettil gang-og sykkelveger
o
rin p
e sn e. Nærhettil kollektivtilbud
lis
ra
a
k T f. Veinett
o
-Avstand og adkomsttil europaveg,fylkesveg
L
og kommunalveg.
r ie
Områdeter ikke registret med dyrkamark
r g. Landbruk
b -, ft og skog
d
g
tu -Dyrka
k
r
ltu
liv
rd
og dyrkbar
jord
iht. NIBIO.Eiendommenbestårav
o
a -, n u
u
la r frilus
N -Produktiv/uproduktiv
k e
vskog
lauvskog/kratt+ eksiterendetun.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Vedlegg:

KarolineStramrudBech<kasbe@fylkesmannen.no>
25. mai 202015:19
Ås kommune
Vikenfylkeskommune;Statensvegvesenregion øst; Norges
vassdrags-og energidirektorat;BaneNORSF
Ås - innspill til varsletoppstart av planarbeidog høringav
planprogramfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdelog
arealdel
Ås - innspill til varsletoppstart av planarbeidog høringav
planprogramfor rullering av kommuneplanenssamfunnsdelog
arealdel.PDF

Vedlagtfølger innspill til varsletoppstartav planarbeid,og høringav planprogramfor
rullering av kommuneplanens
arealdelog samfunnsdel.
Med vennlig hilsen
Karoline Stramrud Bech
rådgiver

Telefon: 32 26 66 48
E-post: kasbe@fylkesmannen.no
Web:
www.fylkesmannen.no/ov

h. Naturmangfold
- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker
i. Små-og storvilts trekkruter
j. Kulturminnerog kulturlandskap
k. Friluftsinteresser
l. Støy
iljø
M m. Vannmiljø
- nærhet til
n. Barnehage,grunnskole,videregåendeskole
- avstandtil
r
tu
o. Behovfor skoleskyss
k
u
p. Idrettsanlegg
tr
sa
- avstandtil
fr
In q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem
r. Flomog overvann
g
o
o
ik
is
R

t s. Grunnforholdog rasfare
e
h
ra - kvikkleire
rb t. Trafikksikkerhet
å
s - Registrerteulykkespunkt
u. Høyspentledninger

Jordbrukslandskap

I randsonenpå trekkrute for vilt
Ingenregistrerte
Jordbrukslandskap
Litt av området ligger innefor lavestesone
gul 50
Pollevannet
Barnehage3 stk innenfor 2 km
Barne-og ungdomsskole3 km
Det går skolebuss
PåNorby skole3 km
3 km
Eiendommener ikke berørt
Stort sett fjell med noe løsmasser
Nei
Ja,men hensyntatti forslaget

Vårdato:

Vårref:

25.05.2020

2020/1 21 03

Deresdato:

Deresref:

20.03.2020

20/00908

Saksbehandler,innvalgstelefon

Ås kommune
Postboks 195
1431 ÅS

Karoline Stramrud Bech, 32 26 66 48

Ås - innspill til varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram for
rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Vi viser til deres oversendelse datert 20.03.2020 med varslet oppstart av arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt høring av planprogram for arbeidet.
Det fremgår av oversendelsen at kommunen skal rullere både kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.
Fylkesmannens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.
Fylkesmannens innspill
Vi ser det som positivt at Ås kommune er i gang med revidering av kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel da dette ikke ble gjort i forrige periode. Avveilederen T-1492 om
kommuneplanprosessen fremgår viktigheten av at samfunnsdelen synliggjør utfordringer, mål og
strategier for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal gi overordnede mål for sektorenes
planlegging og retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i
den kommunale virksomheten. Vi vil påpeke at det kan være noe utfordrende å utvikle
samfunnsdelen som skal være førende for arealdelen når begge planer utarbeides samtidig. På den
måten vil arealdelen også lettere kunne overkjøre samfunnsdelen.
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Vår region har høy befolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som bidrar til å nå
viktige nasjonale mål for klima, areal og transport. Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at
forbruket avdyrket mark må reduseres til et minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen
for en bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319
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kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må skje med kvalitet slik at man skaper trygge og
helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støyog luftforurensning.
Når det gjelder områder for boligutbygging mener vi det er positivt at planprogrammet legger opp til
at områder som ikke er regulert og som er i strid med ATP vurderes tatt ut. Dette er viktig for å
kunne argumentere for eventuelle nye byggeområder. Det er videre åpnet for arealinnspill til
boligformål i Ås sentralområde, Vinterbro og Solberg i grenseområdet mot Ski. Vi stiller spørsmål
ved hvordan innspillene til nye byggeområder skal behandles, og hvordan prosessen skal styres når
det gjelder å fjerne og legge inn nye arealer. Vi mener det kan være noe utfordrende å følge opp
regional plan for areal og transport og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging dersom kommunen får mange arealinnspill som legges inn i planen.
Boligprogrammet pr. 201 9 anslår at det kan bygges ca. 6000 nye boenheter i Ås fram mot 2035. Det
gir en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,4% per år fram til 2035. 4900 avboenhetene
fordeler seg på Ås sentralområde, Solberg og Vinterbro. Dvs. 3000 boliger i Ås sentralområde (50%),
1400 boliger i Solberg (24%), 500 boliger på Vinterbro (8%), og 1100 boliger utenom de tre
vekstområdene (18%). Vi mener det er svært utfordrende at det legges opp til en fordeling avnye
boligområder som i stor grad fraviker regional plan for areal og transport. Slik det fremkommer i
oversikten vil kun 50% avveksten legges til Ås sentralområde. I henhold til regional plan for Oslo og
Akershus er Ås stasjonsbyutpekt som regional by. Det innebærer at 90% avveksten skal kanaliseres
dit, mens 10% kan fordeles på andre boligområder. Solbergområdet ligger langt fra Ås sentrum, og
bør heller ses på som en del avdet prioriterte vekstområde i Ski. Dette må imidlertid skje i dialog
med Ski, nåværende Nordre Follo kommune.
I tillegg til de tre foreslåtte vekstområdene er det også foreslått å fjerne LNF-b områder og heller
åpne opp for noe spredt boligbygging i nærheten avet godt kollektivtilbud. Vi forventer at Ås
kommune fortsetter å bygge opp under godt kollektivtilbud i kommunen, og at det legges til rette for
en arealutvikling i tråd med nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Jordvern
Ifølge planprogrammet skal det utarbeides en langsiktig arealstrategi for kommunen. Når det gjelder
boligbygging tas det som utgangspunkt at behovet for nye areal til boliger er begrenset i
planperioden grunnet store tilgjengelige utbyggingsreserver i allerede vedtatte planer. Kommunen
ønsker likevel å innlemme LNF-areal ved Rustadporten i byggesonen, åpne for innspill til nye
boligområder og åpne for noe spredt boligbygging. Det signaliseres også åpning for arealinnspill
som kan bidra til fortetting og utvidelse aveksisterende næringsområder og etablering avnye
næringsarealer i tilknytning til motorveiene, nærmere bestemt ved Nordby, Vinterbro, Solberg,
Korsegården og Holstad. Det åpnes også for arealinnspill knyttet til idrettsanlegg, masseforvaltning,
snødeponi, gjenbruksanlegg og råstoffuttak. Det er lagt til grunn at alle arealinnspill skal
konsekvensutredes hver for seg, og samlet.
Planprogrammet peker på at det er mange hensyn og interesser som må veies mot hverandre når
presset på arealreservene øker, og at det er særlige interesser knyttet til naturmangfold, landbruk,
friluftslivog kulturmiljøer.
Arealpresset kommer blant annet til uttrykk ved at det i tiårsperioden 2009-201 8 er omdisponert
391 dekar dyrka jord og 515 dekar dyrkbar jord i Ås (kilde KOSTRA).39 prosent avomdisponeringen
er knyttet til samferdselsanlegg, og et nytt større samferdselsprosjekt er under planlegging.
Mye avden dyrkede jorda i Ås er svært grøderik i nasjonal sammenheng og godt egnet til
produksjon avkorn og andre matvekster. Med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer for
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areal- ogtransportplanleggingogjordvern,
oppfordrer vi Ås til å vurdere plangrep som vil bidra til
redusertbehovfor utbyggingsareal på kortoglangsiktogdermed
redusertpress på kommunens
verdifulle landbruksarealer.
Klimatilpasning
Deter bra atklimautfordringene er pektpå som ettavsatsningsområdene i samfunnsdelen. Vi
forutsetter da atdetmed klimautfordringene menes både reduksjon avklimagassutslipp og
tilpasningtil etendretklima. Dersom de nasjonale målene for reduksjon avklimagassutslipp skal
nåes, krever dette betydeligomstillinglokalt.
Dette gjelder innenfor mange områder, men tiltak for å
redusere transportbehoveter vesentligettersom utslipp fra transportutgjør en stor andel avde
totale utslippene. Andre områder er f.eks. satsningpå fornybar energi, sirkulærøkonomi ogbruk av
fornybare ressurser ogresirkulering, ivaretakelse avnaturområder ogdyrketmark.
Klimaendringene er i gangogfremover kan vi vente oss øktogmer intens nedbør. Samtidiggir
befolkningsvekstogfortettingraskere
avrenning. Skadeomfangetpå bygninger, infrastruktur ogytre
miljø kan blir sværtstort. I planarbeidetmå detderfor satses på forebyggende tiltak gjennom
samarbeid på tvers avetater, helhetligplanleggingogkravi
planbestemmelser.
Avløpssystemeter sværtsårbartfor økte nedbørsmengder ogøktbelastningsom
følger
befolkningsvekst. Kommunen må kartlegge hvordan klimaendringer ogbefolkningsvekstpåvirker
avløpssystemene ogsikre atnødvendige tiltak iverksettes oggjennomføres i kritiske områder.
Videre forventer vi attemaetovervann spilles tidliginn i kommunens planleggingsprosesser, ogat
detarbeides med etbedre kartgrunnlagfor fordrøyningsmuligheter ogflomveier. i den forbindelse
vil vi anbefale atklimatilpasningogovervann
prioriteres som tema i detvidere arbeidetmed
kommuneplanens samfunnsdel.
Naturmangfold
Etgodtkunnskapsgrunnlager
en forutsetningfor å unngå tap avnaturmangfold gjennom endret
arealbruk. I forbindelse med igangsettingavplanprosesser må kommunen vurdere om planarbeidet
utløser behovfor nye kartlegginger avnaturverdier. Med utgangspunkti de data som ligger inne i
Naturbase per i dag, ogi henhold til Fylkesmannen i Oslo ogAkershus sin rapportnr. 5/2014
Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo ogAkershus er hele kommunen godtkartlagtfor
naturmangfold. Kommunen har imidlertid eik som bør kartlegges, samtnaturtypen ravinedal. En
generell gjennomgangaveksisterende data bør prioriteres.
Miljødirektoratethar utvikleten nyinstruks for kartleggingavnaturtyper
på land, basertpå
Artsdatabankens type- ogbeskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All naturtypekartleggingskal
enten skje etter denne instruksen, eller etter DN-håndbok 13.
Medvirkning
I planprogrammetkap. 6.3 beskrives medvirkningi planarbeidet. Vi synes deter lagtopp til god
involveringavkommunens
innbyggere i planarbeidet, også for de som ikke selver i stand til å delta
direkte i planprosessen. Deter positivtatdetskal
arrangeres seminarer, verksteder ogbarnetråkk.
Vi vil likevel oppfordre til å ta i bruk flere metoder til innbyggerinvolveringi detfremtidige
kommuneplanarbeidet, f.eks. kafédialoger, plansmier, åpentplankontor ogtemadagi skolen. For
flere eksempler, se:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_
medvirkning.pdf
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https://www.regjeringen.no/contentassets/591
7.pdf
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Folkehelse ogboligsosiale hensyn
Kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen ogde positive og
negative faktorene som kan påvirke den, jf. § 5 i Folkehelseloven. Vi mener det er naturlig atdenne
oversikten inngår i, og synliggjøres som en del avkunnskapsgrunnlaget i arbeidetmed
kommuneplanens samfunnsdel. En synliggjøring avfolkehelsetilstanden og analyse avden, er viktig
for å kunne får en omforent forståelse avutfordringene og komme frem til målrettede planer og
tiltak.
Fylkesmannen er opptatt avat boligsosiale hensyn ivaretas i kommunens samfunns- og
arealplanlegging. Detboligsosiale arbeidetbør ses i sammenheng med den generelle boligpolitikken
ogby- og tettstedsutviklingen. Samhandling på områder som helhetligplanarbeid, boligutvikling og
boligsosialt arbeid kan gi etbedre boligtilbud for vanskeligstilte og redusere fremtidige utfordringer.
Det er viktig at kommunen kartlegger boligsosiale behovslik detbehovet tilpasses
samfunnsutviklingen. Vi viser i denne sammenheng til den nasjonale strategien «Boligfor velferd»
(2014-2020), og oppfordrer kommunen til å bruke nettportalen veivisereren.no aktivt.
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FORORD
Denne rapporten er et innspill til revisjon av kommuneplanen for Ås. Rapportens
hensikt er å fremme et ønske om arealbruksendring fra LNF-område til
boligbebyggelse. Innspillet omhandler et ca. 65 dekar stort areal sør for fylkesvei
156 og Vinterbrosenteret.
Kommunen startet opp rulleringen av kommuneplanen for Ås med varsel om
oppstart og planprogram våren 2020. I den forbindelse ønsker OBOS Block Watne
AS å presentere sine ønsker for boligutvikling, med sikte på å bygge boliger som en
videre utvikling av Togrenda og styrking av forbindelsen mellom Vinterbro og
Nordby på gnr. 114, bnr. 1. Målet med innspillet er at området blir angitt som
område for fremtidig boligbebyggelse i Kommuneplan for Ås.
På forsiden vises et ortofoto med området aktuelt for arealbruksendring
med rød stiplet linje.
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1.

FREMTIDIG

BOLIGBEBYGGELSE

1.1

Beliggenhet
Dette innspillet er et forslag om å åpne for boligbygging
er vist på kartskissen nedenfor.

i et område kalt Skogly syd. Beliggenhet

Tusenfryd

Ca. 1,75km

Oslo m/bussca. 20 min
(ca. 20– 25 km)
Vinterbro

Senter

Ca. 750m

Moss m/bussca. 30
min
(ca. 40 km)

Nordby
skoler/svømmehall
Ca. 800 m

Ski sentrum

Figur 2: Illustrasjonen
viser avstand
(Kilde: www.maps.google.no)

til viktige

målpunkter

og områdets

beliggenhet

Skogly Syd ligger sør for Vinterbrosenteret
og Nessetveien (Fv 156) på Nordbyca. 7 km nord for
Ås stasjon og 4,4 km vest for Ski sentrum. Vest for området ligger boligfeltet Togrenda.
Sør for områdeter det dyrka mark og skogsarealer. Videre sørover ligger skoler, idrettsområder
og boligområder. I øst er det skogsområder og næringsarealer tilknyttet Vinterbro næringspark
langs E18.
Vinterbro

senter

Togrenda
Vinterbro
næringspark

Skogly

syd

Figur 3: Grov områdeavgrensning
for arealbruksendring,
mørk grå linje viser fremtidig
kommuneplan.Kilde:
http://www.kommunekart.com/klient/follo/kpa
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Beskrivelse
av forslaget
Forslaget innebærer en endring av eksisterende LNF-formål til boligformål i kommuneplan for Ås.
Dette er et tiltak som bygger opp under strategien om bevaring av dyrka mark med utbygging
tett på eksisterende utbygde områder, uten å gå på bekostning av Ås kommunes verdifulle dyrka
mark.
OBOS Block Watne AS er en av Norges ledende boligbyggere. Deres ekspertise er egenutviklede
boligprosjekter, hvor de håndterer hele prosessen fra tomtekjøp, plan og prosjektering og til salg
og produksjon. OBOS Block Watne AS ser for seg et felt med ca. 130 boenheter fordelt med ca.
20 % eneboliger, 40 % rekkehus og 40 % leiligheter i småhus.

Figur 4: Illustrasjoner

av hvordan

området

kan se ut.
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Forslaget er ikke detaljert utover dette og områdeavgrensningen
er omtrentlig.
vurderingene nedenfor gir et mer detaljert innblikk i forslaget og anskueliggjør
utfordringer en endring til boligformål med boligutvikling vil kunne innebære.
1.3

Begrunnelse og
de muligheter og

Begrunnelse
for forslaget
Det er mye boligbebyggelse i nærheten av området, både i sør, vest og nord. Kort avstand til
handlesenter, offentlige tjenestetilbud og friluftsområder gjør Skogly Syd attraktivt for
boligkjøpere. Gode forbindelser til Oslo, Ski og Moss, samt et bra busstilbud er et godt
utgangspunkt for et fullverdig bomiljø. Området er også godt tilrettelagt med gang- og
sykkelveier som bygger opp under dette.
Sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøyskole til
NMBU fører til utbyggingspress i Ås kommune. Flere arbeidsplasser blir etablert i kommunen og
flere studenter vil bo i kommunen. Ås kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene
og det er forventet å fortsette. Dette betyr at det kontinuerlig er et behov for boligbygging.
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2.

PLANSTATUS

FOR OMRÅDET

2.1

Kommuneplanens
arealdel
I kommuneplan for 2002–2012 ble Skogly Syd angitt som fremtidig
ble endret til LNF-område ved senere rullering av kommuneplanen.

boligbebyggelse

(B18). Dette

I kommuneplan for Ås 2015–2027 er områdetavsatt
til LNF, med tilgrensende boligbebyggelse
nord og øst. Deter vist en framtidig veiforbindelse forbi Skogly Syd. Den vil binde sammen
Vinterbro og Nordby og knytte sentrale tettstedsfunksjoner
nærmere hverandre.

Figur 5: Utsnitt

2.2

fra kommuneplan

for Ås2015-2027over

det aktuelle

Fremtidig

vei mellom

Vinterbro

og Nordby

området.

Reguleringsstatus
Skogly Syd er i henhold til kartportalen for Follo uregulert. I nord grenser området mot arealer
regulert i reguleringsplan for Bølstadfeltet, planid 205. Disse arealene er regulert til frittliggende
bolig, felles lekeareal og friområde.
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3.

VURDERING

AV FORSLAGET

3.1

Kommunens
arealpolitikk
Ås kommune har en tydelig arealstrategi med prioritering av ny boligbebyggelse nær Ås
jernbanestasjon for å bygge opp om kollektivknutepunktet.
Dette byr på utfordringer for
jordbruksarealene og krever at det i første omgang bygges høyt og tett i de områdene hvor det
er rom for transformasjon og fortetting. Dersom det åpne jordbrukslandskapet
omkring sentrum
skal beholdes er det i realiteten en arealknapphet i Ås tettsted.
Aktuelle mål fra kommuneplanen (2015-2027) og planprogrammetfor
rullering av
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i Ås 2020 nårdet gjelder foreliggende forslag til
endret arealbruk er:
•
Styrke Vinterbro handelssenter innenfor de rammene som nasjonale og regionale
myndigheter fastsetter.
•
Det kan bygges 6000 nye boliger i Ås frem mot 2030, hvorav 500 kan etableres på
Vinterbro.
•
I planprogrammet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
fremkommer det at det åpnes for arealinnspill på Vinterbro, herunder Sjøskogen og
Togrenda.
•
Kommunen skal være en pådriver for å styrke busstilbudet i Ås og få etablert en
busstasjon på Vinterbro. Det er avsatt areal til større kollektivholdeplass i tilknytning til
Vinterbrosenteret.
Videre skal det jobbes for å utvikle kollektivtilbudet
ved Vinterbro, slik
at vekst og utvikling i dette området kan skje på en god måte.
•
Det skal legges til rette for en forventet befolkningsvekst på i gjennomsnitt 2,4% pr år
fram til 2035.
•
Det etableres en utbyggingsgrense rundt Ås sentralområde, Solberg og Vinterbro som bør
være tilnærmet lik dagens byggegrense. Vinterbro defineres her som Vinterbro,
Sjøskogen og Togrenda.
Redusert transportbehov er et grunnleggende
med en vurdering av jordvern, kulturlandskap
mulighetene for vekst.

kriterium for lokalisering av boliger. Sammenholdt
og naturverdier blir dette bestemmende for

Under følger en figur som viser forslag til fremtidig
Syd.
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utbyggingsgrense,

som inkluderer

Skogly
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til rullering

av Ås kommuneplan

Figur 6: Forslag til fremtidig
utbyggingsgrense
for området (grønn stiplet
Syd (rød stiplet linje) (Kilde: http://www.kommunekart.com/klient/follo/kpa).

3.2

linje)

som inkluderer

Skogly

Regionale planer
Nedenfor er de regionale planer og føringer vurdert som vesentlige for innspillet kortfattet
oppsummert.
•
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015
Planen er en felles strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune,
kommunene i Akershus, staten og andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes
bedre i regionen. Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster
og en større
satsing på kollektivtransport,
sykkel og gange. Det skal legges opp til en sterkere konsentrasjon
av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder som skal håndtere 80-90% av
veksten. I planen er Ås og Ski utpekt som regionale byer, og områdene rundt som særlige
innsatsområder for økt by- og næringsutvikling.
Planen har tre hovedmål:
Osloregionen skal være en konkurransedyktig
og bærekraftig region i Europa
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Utbyggingsmønsteret
skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur
Transportsystemet
skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet
skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Landbruk,
naturmangfold,
grønnstruktur
og kulturminner.
Skogly Syd er et delvis skogkledd område med barskog og noe blandingsskog. Boniteten på
skogen varierer mellom lav og høy bonitet. I naturbasen er det registrert barskog av viktig verdi
og barskog av lokal viktig verdi i omkringliggende områder. I vest grenser Skogly Syd til et
skogområde av viktig verdi. Dette området er holdt utenfor områdeavgrensingen.
I skogområdet mellom Nordby kirke Og Vinterbrosenteret
er det mindre stykker med dyrka mark.
Disse områdene inngår ikke i det foreslåtte fremtidige boligområdet.
Det er ikke registrert
artsdatabanken.

rødlista arter innenfor områdeavgrensningen

i henhold til søk i

Skogly Syd er del av et større friluftsområde. Turkart for Ås viser at det går to turveier gjennom
området. Ved å sikre et grøntdrag på vestsiden av det foreslåtte boligområdet vil det få god
tilgang til rekreasjonsområder.
Forbindelser til turveinettet og sikring av turveier i området vil
bidra til et attraktivt boligområde.
Området har lett tilgang til store friluftsområder av lokal og regional betydning. I vest finnes
sjønære rekreasjonsområder
langs Bunnefjorden, som Nesset, Breivold og Kjærnes. I øst og nord
finnes Bollerudåsen, Stuene og Nøstvetmarka, som er attraktive turområder både sommer og
vinter.
Det er flere registrerte kulturminner i områdene sør mot fylkesveien og i øst ved
næringsområdene. Innenfor det aktuelle området for arealbruksendring er det imidlertid ikke
noen registrerte kulturminner. En arealbruksendring antas derfor ikke å være i konflikt med
kulturminnevern.
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Figur 7: Utklipp fra turkart for Ås
kommune, hentet på kommunens
hjemmesider.
Det aktuelle området
merket omtrentlig
med rød sirkel.

3.4

Figur 8: Ortofoto som gir et overblikk
over
naturtypene
i området. Områdeavgrensningen
er
vist med rød stiplet linje. I sørvest ser man at
avgrensningen
unngår et område med dyrket
mark, ovenfor den dyrka marka er det et område
med prioritert
naturtype
skog som også er unnlatt
fra forslaget(Kilde:
www.norgeibilder.no).

er

Boligutvikling
og bebyggelsesstruktur
I Ås sentrum pågår det en omfattende bygging av leiligheter og annen konsentrert
boligbebyggelse. Dette er i tråd med fastlagte mål om effektiv utnyttelse av arealene rundt
kollektivknutepunktet
i Ås tettsted, med store jordbruksarealer.
På Vinterbro er det derimot en stor del skogområder
inneholder ikke jordbruksarealer.

og lite jordbruk.

Skogly Syd er skogkledd og

Bygging av eneboliger har gått ned i kommunen de siste årene, mens boenheter for bofellesskap
og boenheter i blokk dominerer. Dette gjelder spesielt utviklingen i Ås sentrum.
Vinterbro har relativt mange eneboliger fordi området de siste tiårene har utviklet seg fra
hytteområde til boligområde. Det er få arealkonflikter her, det gir muligheter for en fortsatt
ekstensiv boligutvikling, med vekt på rekkehus, eneboliger og rimelige leiligheter.
Det ligger et større boligfelt (Togrenda) vest for Skogly syd. Boligbebyggelsen i området består
hovedsakelig av eneboliger, delvis hytter som er transformert til boliger. I sør ligger Nordby med
Nordbyhallen, barne- og ungdomsskole og noe spredt boligbebyggelse. Forslaget bygger opp om
den fremtidige veien i gjeldende kommuneplan og vil kunne spille en sentral rolle i å binde
Nordby og Vinterbro bedre sammen.
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Figur 9: Illustrasjon

over avstand

til viktige

funksjoner

1

Orrestien barnehage
0-6 år

1

2

Togrenda barnehage
1-5 år

2

3

Togrenda barnehage avd.
Nordby (1-3 år)

3

Nordbytun
10 klasse

ungdomsskole

8-

fra Skogly

Syd.

Vinterbrokrysset
Vinterbro senter

1
2

Nordby idrettsplass
Nordbyhallen

Vinterbro
næringspark
Nordby/Ski

44

krysset

5

Nordby skole
1–7 klasse

Fremtidig vei i KP
Områdeavgrensning

6

Sjøskogen skole
1-10 klasse

Busstopp

Vinterbro har i dag flere etablerte boligfelt. Skogly Syd ligger dermed i kort avstand til
kommunalt tjenestetilbud skoler og barnehager (se Figur 9).
Orrestien barnehage er privat og ligger ca. 7-800 meter fra Skogly syd. I tillegg ligger Togrenda
kommunale barnehage (inkl. avd Nordby) 500 meter unna. Det er barne- og ungdomsskole både
på Sjøskogen og Nordby. Alle skolene ligger ca. 1 kilometer unna. I tillegg skal det etableres ny
barnehage på Nordby, med forventet ferdigstillelse i 2020. I Ås kommunes handlingsprogram
2020-2023 opplyses det om en overkapasitet på barnehager, og at barnehagekapasiteten
ikke
blir utfordret i planperioden.
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I Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023 opplyses det at Sjøskogen skole skal utvides til 2
parallell med en maksimum kapasitet i underkant av 400 elever. Skolen er forventet ferdig i
2022. Dette medfører god kapasitet i årene som kommer. Det opplyses også at Nordby skole har
nok kapasitet for planperioden. Dermed er skoledekningen i området meget god.
Av større idrettsanlegg ligger Nordbyhallen med svømmebasseng
og Nordby idrettsplass en drøy kilometer unna.
3.5

innenfor en kilometers

avstand

Tekniske forhold
Vann, avløp, strøm: Boligområdet nord for Skogly Syd er bygget. Her er det etablert vei, vann og
avløp som er dimensjonert for å inkludere også dette prosjektet. Det er også etablerte boligfelt
vest for området. Det antas dermed at det er nødvendig teknisk infrastruktur i området. Vann og
avløp vil kunne videreføres fra eksisterende nett i ny vei (som er vist som fremtidig i
kommuneplanen),
og boligutviklingen kan koble seg på det offentlige VA- og strømnettet herfra.
Kollektivtransport:
Kollektivdekningen
i området består av bussforbindelse til Ski, Drøbak og
Oslo. Det går buss til Ski stasjon fra Sjøskogen busstopp med avgang 4 ganger i timen. Bussrute
mellom Oslo S og Drøbak stopper også her, med avgang to ganger i timen.
Boligutvikling i området vil danne et bedre kundegrunnlag til kollektivtransporten
og gi mulighet
for videreutvikling av busstilbudet. På denne måten kan kommunens mål om å etablere en
bussterminal på Vinterbro, og styrke kollektivtilbudet
i kommunen, følges opp. Dermed styrkes
Vinterbro som knutepunkt for busstransport. Med beliggenhet rett ved E6 og E18 vil det
kollektivtransporten
kunne styrkes ytterligere ved å knytte Vinterbro på langdistansebusser til
eks. Gardermoen, Rygge, og busser til og fra Sverige.
Gang- og sykkelveier
Langs atkomstveien til Bølstadfeltet, som er boligfeltet tilgrensende Skogly syd i nord, er det
etablert separat gang- og sykkelvei som kobler området med Fv 156 Nessetveien. Langs Fv 156
Nessetveien er det gang- og sykkelvei i begge retninger, med god kobling til Vinterbrosenteret.
Langs Toveien og Askehaugveien er det også gang- og sykkelfelt som gir god kobling til Ski
sentrum.
Bilbasert transport: Vinterbroområdet
har kort avstand (ca. 1,3 km) til hovedveiene E6 og E18.
Vinterbrosenteret tiltrekker seg mange handlende som benytter bil. Styrket kollektivtransport
og
ny bussterminal vil kunne påvirke reisevanene i miljøvennlig retning. Området ligger slik til (ifht.
Skole/idrett/barnehage/friluftsliv)
at det kan legges til rette for grønn mobilitet.
Adkomstforhold:
Hovedprinsippet for adkomst er å bygge veien mellom Nordby og Vinterbro, vist
som fremtidig i gjeldende kommuneplan. Den fremtidige veien vil måtte bygges ut i takt med
boligutviklingen og tjene som hovedadkomst til området.
Eksisterende bebyggelse innenfor området:

Det er ingen bebyggelse på Skogly Syd i dag.

Eiendomsforhold: Området ligger på gnr. 114, bnr.1. Grunneier og forslagsstiller er innforstått
med forslaget om arealbruksendring som nå blir oversendt Ås kommune som innspill til
kommuneplanrevisjonen.
Risiko og sårbarhet
Området er ikke flomutsatt. Grunnforholdene består av delvis bart fjell, og noe hav-, fjord- og
strandavsetning. Området er ikke skredutsatt. Det fremkommer ikke om det er fare for kvikkleire
i området. Det er ingen høyspentledninger innenfor området.
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Utredning
av konsekvenser
Forslaget må konsekvensutredes.
grunnlagsdokument.

Foreliggende arbeid vil da kunne benyttes som
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OPPSUMMERING
Området foreslått til boligbebyggelse ligger i et LNF-område ved Vinterbro/Nordby.
Vinterbro har
i dag et behov for styrket kollektivdekning.
En videre boligutvikling på Vinterbro vil forsteke dette
behovet, men også skape et bedre grunnlag for et høyfrekvent busstilbud.
Vinterbro og Nordby trenger en bedre intern sammenheng og økt tilgjengelighet mellom sentrale
tettstedsfunksjoner
i området. En arealbruksendring kan bidra til å koble Vinterbro og Nordby
bedre sammen, og være en katalysator for å få bygd veien mellom de to tettstedsdelene. Skogly
syd har en naturlig avgrensing mellom eksisterende boligområde i nord og planlagtveiforbindelse
i øst, samtmotviktig
naturtype i vest.
Områdetligger
innenfor utviklingsområdetVinterbro
slik detfremkommer
i planprogrammetfor
rullering avkommuneplanen
i Ås. Områdeter relativtsentraltbeliggende
i forhold til skole,
barnehage, handel, rekreasjon og fritid. En utvikling i området er i tråd med føringer i regional
plan for areal og transporti Oslo og Akershus.
Ås kommune vil sannsynligvis ha en sterk befolkningsvekst de neste tiårene. Utviklingen av
NMBU forsterker grunnlaget for denne veksten ytterligere. Dette skaper økt press på
boligmarkedet i Ås som en boligutvikling i området vil kunne bidra til å håndtere. Utbyggingen
gi etsupplementtil
hovedsatsingen på konsentrertutbygging
rundtÅs stasjon.
Vinterbro fungerer som et regionalt handelssenter men skal behandles som lokalt handelssenter
henhold til regionale føringer. Boligutvikling vil bidra til et større lokalt kundegrunnlag for
Vinterbrosenteret,
og gi Nordby bedre tilgjengelighet til den handelsvirksomheten
og
servicetilbudet som finnes her.
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Hei,
Her kommer innspill til Planprogramfor rullering av kommuneplanen.
Mvh,
AnneKarinJortveitog BjørnH Vangen
Søråsveien21
1430 Ås
Mobil 901 50 146

Innspilltil Planprogramfor rullering av kommuneplanenfor Ås:
Kommentartil veinett og adkomsterfor biltrafikken gjennomsørligeSøråsveien,strekket mellom
Brekkeveienog Måltrostveien.

Bakgrunnfor innspill
Vi bor i den sørligedelen av Søråsveienog oppleverat det er mye biltrafikk her. Hvorfor det, når
dette bare er en vanlig,men ikke minst smal,villavei?Jo,fordi dennedelen av Søråsveiengår videre
over Søråsjordet,møter Herumveiensom så ender i Meierikryssetog fylkesvei152. I motsetningtil
andre veier i området, liggerSøråsveiensvært strategisktil i landskapeti Ås for biltrafikk til og fra
Brekkeveien,Moer og de omkringliggendeboligområdene.Disseliggersom en kransrundt
munningenav Søråsveien.Når bilister skaltil og fra nord-vest,som til E6,velgerde derfor å bruke
denne nabolagsveien.Og etter at Hestehagenble ferdigstilt, kjører ogsåbilister derfra gjennom
Søråsveien.I tillegg er noe av trafikken knyttet til næring,og noe kan for eksempelvære knyttet til et
arbeidsstedsom Moer sykehjem.
Til sammenutgjør dette en belastningpå et veistrekksom ikke er egnet for store mengderbiltrafikk.
Utover at det er anlagtfortau fram til Hestehagenfra Brekkeveien,er det verkenfortau eller gang-og
sykkelstiher. Huseneliggerdessutenså tett opp mot veien at veiutvidelserverkener ønskeligeller
lar seggjøre.
Biler som kjører her kunnefint kjørt Brekkeveiennordoverog rett ut på fylkesvei152, og dermed
valgt en vei som er større og mer trafikksikker.I Søråsveienkan knapt to personbilerkjøre forbi
hverandreuten at iallfall en må ut i veiskulderen.Møtes vogntog,må et av den rygge.Mangekjører
langt over fartsgrensen,og gjør unna strekningentil Meierikryssetulovlig fort.
I årene som kommer vil Åsvoksemarkant,og bebyggelseni de sørligeområdenevil utgjøre en hel
bydel. Selvom noe av den nåværendenæringsvirksomheten
vil forsvinne,vil antall privatbiler øke.Vi
ser at trafikken i Søråsveiener spesieltmerkbarpå morgenenog ettermiddagennår folk skaltil og fra
jobb. I tillegg er det mye trafikk her i helgene,og dermed snakkom fritidsreiser.Dette er ikke kunder
på vei til og fra for eksempelMaxbo. Vi har heller ingentro på at nye innbyggerevil komme med nye
bil-vaner.Ogsåde vil ta i bruk Søråsveiensom nærmestevei ut av Ås.
Men Søråsveiener ikke bare til for bilister. Veiener ogsået sted hvor barn og voksnegår og sykler.
Den er krysningsveifor barn som skaltil skolen,det er en barnehageher og til og med en lekeplass
som barn flyter til og fra. Ogflere barn kommer til etter hvert som folk flytter hit. Denneveien er
ogsåstedet hvor mangehar sine hjem, og flere av osser nå veldigbekymretfor framtida om veien
skalfortsette å være åpenog tilgjengeligsom gjennomgangstrafikkåre.

Hva bør man gjøre, noen innspill
Slikvi ser det, må Ås kommuneigangsetteet arbeid for å se på hvordanregulerebiltrafikken her.
Offisielt vil ikke kommunenat Søråsveienskalværeen vei for økendebiltrafikk. (jf Rådmannens
kommentarhøsten2017,etter at vei og gateplanenhaddevært ute på høring).Men man kan ikke
bare ønskesegdette, man er nødt til å gjørekonkreteog effektive tiltak for å få dette til. Vi ser at
Brekkeveienskali større grad tilretteleggesfor gåendeog syklende,og slik forberedesfor flere
innbyggere.Vi leseri plandokumentenefor bådeMaxbotomtaog Brekkeveien61 at man faktisk ser
for segat trafikkavviklingenfra de sørligeboligfeltenegår i retning sentrum/togstasjonen.

Om man vil dette, må Søråsveiensamtidigskjermes,men dette er ennå ikke blitt løftet fram som et
viktig premiss.For i prinsippetvil den sammetrafikken man vil skalgå i Brekkeveien,ogsåkunnegå
gjennomSøråsveien.Det er bare en forskjell: I den sørligedelen av Søråsveienblir det en tett og
trafikkfarlig sammenblandingav biler og myke trafikanter.
Den sørligedelen av Søråsveienkan bli en attraktiv miljøgateom man avgrensertilgangenfor biler
kuntil husstandene.Dette vil bidra til en mye tryggereskoleveifor barn, vektleggetilgangenfor
gåendeog syklendeog ikke minst styrke bokvalitetenetil menneskenesom bor her.
Våren2021planleggerOBOSå igangsetteen toårig utbyggingav Maxbotomta.Om situasjonenikke
har endret seg,vil tung anleggstrafikkgåi Søråsveien,slik den ogsågjorde da Hestehagenble bygget.
Derfor bør veiproblematikkenløftes eksplisittfram alleredenå som store byggeprosjektersnart er i
gang.
Trafikksikkerhetsmessig
sett, er det uansett ingenframtid i å bruke den sørligedelen av Søråsveien
som en adkomstvei/gjennomgangsvei
for store boligområder.Biltrafikkenkommer ikke til å
forsvinne,den vil bare fortsette å gå her om ikke noe gjøres.

AnneKarinJortveit og BjørnH Vangen
Søråsveien21
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25. mai 202019:24
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Moer.pdf

Vedlagt følger vårt innspill til kommuneplanen.

Med vennlighilsen
Anne-GretheFossum
Prosjektleder

BoKlokNorge
www.boklok.no
Lakkegata53
Pb 1175 Sentrum,0107 Oslo
Mobil: +47 957 92 909
E-mail: anne-grethe.fossum@boklok.no
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INNLEDNING
I forbindelsemed rulleringav kommuneplanenfor ÅskommuneønskerSkanskaEiendomsutvikling
AS
å leggefrem et arealinnspill.InnspilletgjeldereiendommenSøndreMoer, gnr 54 og bnr 403.Skanska
er grunneier.Forslagsstiller
er SkanskaEiendomsutvikling
AS.
SkanskaEiendomsutvikling
AS,med sitt konseptBoklok,ønskerå utvikleeiendommenpå SøndreMoer
med lav blokkbebyggelse
med tilhørendearealbrukog anlegg.
Planområdeter regulert til nærings-og boligformål,men i gjeldendekommuneplanfor Ås2015-2027
er eiendommenavsatttil nåværendenæringsvirksomhet.Tomtapå SøndreMoer har vært benyttet
som rigg-og anleggsplass
i forbindelsemed utbyggingeni området,noe den bærersynligpreg av.
Delerav eiendommenleiesi dagut i til Åskommunesomriggplass.
Skanskahar tidligereforsøktå fremmeomreguleringav tomten, og planforespørselen
var til
behandlingi kommunestyret19.04.17(Sesak22/17).Dengangble gjeldendereguleringsplanmed
næringsformålR-199for SøndreMoer opprettholdt med en stemmesovervekt.Begrunnelsenvar da
at eiendommener mindreegnet til boligformålpå grunnav beliggenheti tilleggtil at det mangler
ferdig regulertenæringstomternær Åssentrum.I etterkant har kommunenutarbeidetog vedtatt
områdereguleringsplan
for Åssentralområde,som leggerføringerfor hvordanÅsskalutviklesfor å
håndterefremtidig befolkningsvekst.
SøndreMoer liggerca.1 km fra Åsstasjonog inntil plangrensefor Åssentralområdet,og eiendommen
liggersomen naturlig forlengelseav sentrumsområdet.Vi ønskerderfor å kommemed dette
arealinnspilletog gir i det videreen god og grundigbegrunnelsefor hvorfor vi menertomten er egnet
til boligbebyggelse.

FAKTAOM EIENDOMMEN

Fig 1. viser eiendommens

beliggenhet

Hvor

Søndre Moer

Gårds- og bruksnummer

54/403

Forslagstiller

Skanska Eiendomsutvikling AS
med sitt konsept Boklok

Dagens bruk

Deler benyttes som riggplass, deler er ubenyttet

Områdets størrelse i
dekar (daa)

11 278,3 m 2 = 11 daa

Planformål i gjeldende
kommuneplan

Hensynssone i gjeldende
kommuneplan

Næringsbebyggelse
(Herunder kontor, hotell/overnatting, bevertning,
industri, lager, bensinstasjon og annen næring. Ikke
forretning, handel og tjenesteyting.)
Ikke omfattet av hensynssoner

Dagens regulering

Planområdet er regulert til nærings- og boligformål i
plankartet, men spesifisert til næringsformål i
planbestemmelsene. Krav til arbeidsintensive
virksomheter (ikke publikums- og transportintensive
virksomheter). %BYA = 35%, gesimshøyde 9,5 m

Ønsket regulering

Boligformål

Formaterttabell

HVEMERVI?
BoKlokskonseptog visjon
Skanskas
visjoner å byggefor et bedre samfunn.Vi bryr ossom menneskeneog miljøet somvi omgir
ossmed og ønskerå væreen pådriverfor grønneløsninger.Gjennomå opptre seriøstog ansvarlig
overfor kommendegenerasjonertar vi vårt samfunnsansvar
som kommersiellboligbygger.Vi er en
lærendeorganisasjonsomalltid ser etter forbedringerog nye løsninger.
De sisteårsboligprisveksthar ført til at mangesliter med å kommeseginn på boligmarkedet.Nylig
gjennomførteSamfunnsøkonomiskanalyse
(SØA),i regi av Skanska,en studiesommåler boligpriser
relatert til inntektsnivåeti Folloregionenog Åskommune.Studiettar utgangspunkti Sykepleier
indeksensom måler hvor stor andelav boligeneen sykepleierhar råd til å kjøpe.
Basertpå Sykepleierindeksen
tjente en sykepleieri 2019kr 550 000,-inkluderttillegg.Forutsattkr
200 000 i studielånkandennepersonenbetjeneet lån på kr 2 550 000,-.Med dette som utgangspunkt
haddede mulighettil å kjøpekun 4%av omsattebruktboligerbruktboligenei Folloi 2019,men kun
1,2%av boligenei nye prosjekteri Follo

Fig 2. viseren gjennomsnittligpersonsom faller inn under sykepleierindeksen

Dette ønskervi å gjørenoe med gjennomvårt boligkonseptBoKlok:
BoKloker et annerledesboligkonseptutviklet i samarbeidmellom IKEAog SkanskaAS.Vedå
kombinereSkanskas
entreprenørerfaringmed Ikeaskunnskapom hvordanfolk ønskerå bo og leve,er
vi i standtil å byggerimeligeog godehjem for alle. Vi bruker sykepleierindeksen
som en indikatorpå
hvor dyrt boligmarkedeter, sett opp mot hvafolk faktisktjener, har i studielånog dermedkan betjene
av lån.

Sykepleierindeksen
representereren stor del av arbeidstakerpå tilsvarendelønnsnivåsomlærere
brannmenn,politi med flere. Undersøkelsen
avdekkerogsåat hele 32%av alle husholdningenei Follo
har en inntekt under kr 550000,-.

Hele32%av husholdningenei Follohaddeen inntekt
underkr 550000,- i 2019.Enslik husholdningkun
mulighet til å kjøpe4%av de omsattebruktboligenei
Follo,og kun 1,2 % av leiligheteri nyeboligprosjekter
(Kilde:SØAanalyse2019).Et raskt søkpå Finn.no
resultertei tre leiligheterpå 20-35m2 i Ås kommune.
Det generelleprisnivåetog prisvekstkan vi dessverre
ikke påvirkei særliggrad, men vi kan ta vår del av
samfunnsansvaret
vedå byggerimeligereboliger

Fig 3. 32%av husholdningenei Follo
varunder kr 550000,-(2018)

Vår målsetninger å kunnetilby smarteog arealeffektiveboligerfor menneskersom vil bo godt til en
rimeligerepris. Vårekunderbefinnersegi ulike faserav livet. Det kanværeenslige,
førstegangsetablerere,
personersom går gjennomet samlivsbrudd,småbarnsfamiliereller eldre.
Dette får vi til gjennomå kjøpeøkonomiskoppnåeligetomter som liggeri nærhettil kollektivtrafikk,
butikker og andretjenester.Våreboligkjøpereskalslippeå væreavhengigav bil og skalkunnegjøre
alle dagligdagsegjøremåltil fots, på sykkeleller med kollektivetransportmidler
Byggenevårebestårav moduler,og vi repetererprosessenefor å effektivisereog sparekostnader.
Gjennomen strømlinjeformetproduksjonklarer vi å reduseresvinnandelenog energibehovettil det
minimale.Alt for å kutte kostnaderder det ikkegår på bekostningav kvalitet.

Tilbakemeldingerfra kunder
Vårekunderbefinnersegi ulikefaserav livet.
Det kan væreenslige,førstegangsetablerere,
personersom går gjennomet samlivsbrudd,
småbarnsfamiliereller eldre–de er den vanlige
manneneller kvinneni gata: en sykepleier,en
politibetjent eller brannmann.
Undersøkelser
gjennomførtav Prognosesenteret
(KTI)viserat kundenevåreer fornøydemed
husenevi bygger.Tall hittil i år viserat BoKlok
scorerhøyerepå tilbakemeldingerfra kunder
enn markedetgenerelt
Fig 4. Kundetilfredshetsundersøkelse,hittil
i 2020 (KTI)

FØRINGER
SOMERRELEVANTE
FORVÅRTAREALINNSPILL
Planprogramfor rulleringav kommuneplanens
samfunnsdelog arealdel
I planprogrammetsom liggerute til offentlig ettersyn,har vi notert ossspesieltfire viktigetema for
den kommenderulleringenav kommuneplanensarealdel,somvi ønskerå vie oppmerksomheti dette
innspillet.
Det er bærekraftigutvikling,folkehelse,bolig og bomiljø,og samarbeidog samskapning.Dette er
tema som står høyt i fokushos BoKlokog i utviklingenav vårt konsept.Det er en forutsetningi valgav
tomt at de som kjøperbolig skalkunneleveså miljøvennligsom mulig og vi skalsørgefor at kjøperen
har alle forutsetningerfor å kunneta miljøriktigevalgi hverdagen.
Bærekraftigeboligerog en bærekraftiglivsstiler langtpå vei unisontmed en god helse,noe vi ønsker
å sikregjennomvåre prosjekter.Vi undervurdererheller ikke hvilkenbetydningdet har for mennesker
å kunneeie egenbolig.Vi tror at det i segselvkanværeutgangspunktetfor en god helse.
Vi følgeropp kjøperfra salgtil etter innflytting og leggerselvegrunnsteinenfor at det godenaboskap
skalkunneutvikles.Et godt naboskaper en forutsetningfor er et godt bomiljø der den enkeltehar
eierskaptil fellesarealerog samtidigutøver omsorgog hensyntil sinenaboerog gjenboere.Dette er
ogsåen viktig grunnpilari vår prosjektutvikling.
Samarbeidog samskapning
erfarer vi dessverreofte at det skorterpå, spesieltmellomkommunenog
privateutbyggingsaktører.
Mangelpå gjensidigtillitt og respekt,i kombinasjonmed dårlig
kommunikasjoner ikke uvanlig.Vi stiller ossbakkommunensvisjonom å nedbyggedet somligner en
ukultur, og heller søkesamarbeidog godearenaerfor samskapning.

Boligpolitiskplan for Åskommune2020-2023
Kommunenønskermangfoldigebomiljøerfor menneskeri ulike livssituasjoner,somutjevnersosiale
forskjellerog som byggeropp under ønskettettstedsutvikling.Planensetter segmål om å bygge
tilstrekkeligantall nye boligeri tråd med den forventedebefolkningsveksten.
Boligeneskalbeståav
varierte boligtyperi inkluderendeog mangfoldigebomiljøersominviterer til aktivitet, fellesskapog
deltakelse.I dager boligmassensværtensartet,med en høy andelsmåhus.For å nå dissemålene,
jobber Åsfor å bidra til at det byggesattraktiveboligeri tre ulike boligmarked:

Fig 5. illustrerer de tre ulike boligmarkedene

Det regulæreboligmarkedetskali utgangspunktetfavneom de fleste innbyggerei kommunen,men
med høyeboligpriserog en ensartetboligmasseblir flere nødt til å søkedet kommunale
boligmarkedet.Boligpolitiskplan understrekerbehovetfor å satsepå mellommarkedet,
og det er nettopp her vi finner personenesom faller inn under sykepleierindeksen.

Dimensjoneringsgrunnlag
med fortettingsstrategierfor Åstettsted
(AsplanViak2017).
Regionalplan for arealog transporti Osloog Akershusutpeker Ås,sammenmed Skisom de to byenei
Follosom bør videreutviklestil regionalebyer.Dette betyr at 90%av veksteni Åskommunebør
planleggestil Åstettsted. I henholdtil planenskalarbeidsplasser
lokaliseresmindre enn 600munna
sentralt kollektivknutepunkt(blå skravur).Boligerskallokaliseresinntil 2 kilometerunnasentralt
kollektivknutepunkt(oransjeskravur).

Fig 6 er hentet fra Regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus

Områdereguleringsplan
for Åssentralområde2019
Dennyligvedtatte områdereguleringsplanen
leggerføringerfor hvordanÅssentralområdeskal
utviklesi tiden framover.Eiendommenvår er lokalisertlike sørfor delområde2, ca.1km unnaÅs
togstasjon.BoKloksprosjektvidereførerflere av intensjonenefor delområde2 fra
områdereguleringsplanen.
Dette innebæreren videreføringav gang-og sykkelveienog
grønt dragetmed overvannshåndtering.
I delområde2 skaldet leggestil rette for sentrumsformålog boligformålmed middelstil høy
arealutnyttelse.I tilleggsier planenat områdetskalutviklessomen utvidelseav dagens
sentrumsbebyggelse
og bidra til å økemangfoldetav boligtyperi Ås.

Fig 7. Områdeplanensforeslåtte avgrensningmed delområder.Nordre Moer er delområde2, og BoKloks
eiendomer markert med svart stiplet linje.

BOKLOK
OM UTVIKLING
AVGNR/BNR
54/403 PÅSØNDRE
MOER:
Prosjektet

Fig.8viserforeslått prosjekt og nærområdet.Gul skravurer eksisterendeboliger.

Eiendommenliggeri et veletablertboligområdeca.1 kilometerfra Åstogstasjon.Dette tilsvareren 10
minutters spasertureller en 3 minutterssykkeltur.Planområdetliggermed nærhettil eksisterende
tekniskinfrastruktur,og med gangavstandtil barne-og ungdomsskoleog øvrigesentrums/servicefunksjoner.Nærområdetbestårhovedsakeligav småhusog lavblokkbebyggelse.
Langs
Askeveiener det etablert gang-ogsykkelveiinn til Åssentrumsomfortsetter viderei motsatt
(sørgående)retningfrem til undergangenunder jernbanen.I tillegggår det en turvei langsmed
jernbanelinjen,fra områdetog inn til sentrum.Områdethar adkomstfra Askeveien,en blindveisomer
utledet fra Brekkeveieni nord.

I planinitiativetsomble fremmet for politisk
behandling19.04.17viserBoKlokhvordan
tomten kanutnyttes på en samlendeog
helhetligmåte. Forslagetbeståri å byggetre
leilighetsbyggi 4 etasjermed totalt 72
leiligheter.
Et større areali nord avsettestil felleslek og
uteoppholdsareal.GrøntdragetGrøntdraget
strekkersegnord for tomten og langs
jernbanelinjen–her brukes
overvannshåndtering
somet elementfor
opplevelseog rekreasjon.Løsningenvil skapeen
god sammenhengmed øvrigegrøntdraggrønt
drag og forbindelseslinjer,noe somigjenknytter
områdetsammenog skaperhelhet et område
som liggeri brakki dag.Simuleringerav sol- og
skyggeviserat prosjektetvil gi tilfredsstillende
solforholdbådegjennomdøgnet,men også
gjennomåret.

Fig.9Viserforeslått prosjekt.

Fig 10Viser foreslått bebyggelsesett fra Bjørkeveien

Utfordringer
Nærhettil jernbanenkanværeen utfordring bådei forhold til støyog vibrasjoner.BoKlokhar et
tilsvarendeog vellykketprosjektpå Kløftahvor boligeneliggertilsvarendenær jernbanelinjene.Her
fungererbyggenei segselvsom støyskjerming.Svalgangssiden
med ekstralydisolertfasadevender
mot togskinnene,mensstille siden(hovedsoverom)og stuedevender
bort.
I tillegger alle leilighetenegjennomgående,noe som igjengir sværtgodelysforholdinnendørsog
sørgerfor enklerehåndteringav støy.Svalganger
plasseresut mot jernbanen,mensstillesoneog
balkongerog markterrasservendesmot Askeveienog solsiden.Bebyggelsen
vil ogsåbidra til å skjerme
eksisterendeboligområdermot støy,og på den måten bidra positivt til hele området

Fig 11 Illustrasjonavhvordan en svalgangenekan se ut

Grunnforholdenebestårav tykke marineavsetninger,og det er en teoretiskfare for kvikkleire.En
foreløpigvurderingav grunnforholdenetilsier at dette kan løsesblant annet gjennomå etablere
parkeringskjellerog pælingtil fast grunn.Vedå plasseremestepartenav parkeringi kjeller vil også
fellesområdenebli tilnærmet bilfrie og til gledefor flere. Endeligatkomstløsning,
leilighetskonfigurasjon
og såvideremå diskuteressammenmed Åskommunefor å landeen mest
mulig optimal løsningsomsvarerut boligbehovettil kommunenpå best mulig vis.

Fig 12 Lavekostnaderskal ikke gå på bekostningav bomiljø og bokvalitet

Fig.123 Åpenplanløsningmellom stue og kjøkkensparerkvadratmetere,samtidig som den gir følelse
av større plassfor trivsel og sosialt samvær.

STEDSUTVIKLING
Vi menerat forslagetvil bidra til en god stedsutviklingi området.Prosjektettar med segviktigegrep
fra områdereguleringsplanen
og tilfører nærområdetpositivekvaliteter.Gang-og sykkelveien
videreføres,og det etableresen blågrønnstruktur til gledefor nye beboere,men ogsåfor de sombor i
områdeti dag.
Boligmassen
er i dagensartetbeståendeav småhus.72 nye leiligheterer et viktig bidragi kommunens
ønskeom mangfoldigbomiljøfor menneskeri ulike livssituasjoner.Et klassiskeksempeler
sykepleierensomfår råd til å bo i nærhetenav jobbensin på Moer sykehjem.Skanskaer opptatt av at
bomiljøenevåreskalinvitere til fellesskapog deltakelse,og at det skalværelett å ta bærekraftigevalg
i hverdagen.Leilighetenevårestrekkersegfra 1-romstil 4-romsleiligheter,og dissekanenkelt settes
sammenpå ulike måter for å oppnåønsketvariasjoni leilighetsmiks.

Fig. 14Oversiktsfoto-Utbygging av Moer området

Planområdetanseså væremindreegnet til kontor/arbeidsplassintensiv
næringsutvikling.Dette fordi
avstandentil kollektivknutepunktogbussakseer i strid med regionaleplan som anbefalermaks600
meter til kollektivknutepunkt/bussakse.
Gjeldendeføringertilser dennetype virksomhetbør
prioritereslokalisertlangsaksenÅsstasjonog Campusområdet,hvor ogsåkollektivtraseer foreslått.
Eiendommensbeliggenhetmidt i et veletablertboligområde,gjør områdetmindreegnet til næring
ettersomen slik bruk vil medføreen betydelighøyereandelgjennomgangstrafikk
enn ved
boligutvikling.

SAMARBEID
Hvordannå målenefra Boligpolitiskplan om sosialbærekraft
I følgeBoligpolitiskplan skalÅsinnen 2027ha en boligpolitikksomutjevnersosiale
forskjeller.Et avgjørendevirkemiddelfor å få dette til er å sørgefor at flere kommerseginn på
boligmarkedetslikat ogsåde får ta del i prisveksten.Boliger for de aller flesteden største
investeringenman gjør, og det å eie sin egenbolig ansessomet grunnleggendevelferdsgode.For
mangeer det å eie sin egenbolig ogsåav stor betydningfor livet generelt,en forutsetningfor å kunne
delta i arbeidslivog samfunnslivfullt ut.
Denøkte konkurransenom sentraletomter gir økte boligprisersomigjen gjør at de med lavestinntekt
faller utenfor. Prisenpå boligerbestemmesav boligmarkedetmed mindrekommunengår inn og
regulererprisenemed de virkemidleneog verktøyeneman har tilgjengelig.Demest attraktive
boligeneog bomiljøenehar høyestpris. Boligvil derfor ofte væreet uttrykk for en allerede
eksisterenderessursfordelingog dermedvirke somen mellomliggendefaktor i samspilletmellom
levekårog helse.
I kombinasjonmed at befolkningenblir eldre, økernaturlignok ogsåbehovetfor ansatteinnenfor
helse-og omsorg.Dette er i stor gradlavlønnedeyrker,deravsykepleierindeksen.
De som skalta seg
av barnai barnehagen,de som skalbemannesykehusog sykehjem,de somsitter i kassapå butikken–
dette er alle lavtlønnedearbeidstakeresamfunneter helt avhengigeav for å fungere.
Skalman lykkesmed å tilby boligertil folk flest er det helt avgjørendemed et godt samarbeidmellom
kommuneog utbygger,jf. Bærekraftsmål nummer17. Samarbeidog tillitt til osssom
privat aktører en forutsetning.Tillitt til at vi ogsåønskerå nå målsetningenom at flere skaleie sin
egenbolig,at våre løsningerer riktige og gode,ikke et kompromissder kvalitet og bomiljømå vike for
utbyggersmulighettil størstmulig økonomiskfortjeneste.
BoKlokhar et oppriktigønskeom å væreden mest påliteligepartnerenkommunenekanfå. Vi ønsker
å kjennetil de lokaleforutsetningene,og på dennemåtenbidra med kunnskapog mulige
innfallsvinkler.Å kunnetilby rimeligereboligertil flere er et tiltak i å ujevnesosialeulikheter.For å få
til dette er det avgjørendemed et effektivt og forutsigbartsamarbeid.Eventuelleurimeligekravsom
rekkefølgekravsom ikke står i samsvarmed økonomieni prosjektet,ikke tillate nok utnyttelse,for å
nevnenoe, gjør det vanskeligå nå dissemålene.
Gjennomsamarbeidog dialogvil vi på best mulig vis ivaretakommunensinnbyggere.

VEDLEGG
Sjekklistefor arealinnspill
Sjekkpunkt

1. Fakta om
arealinnspill
a. Område/skolekrets
b. Adresse
c. Gårds- og
bruksnummer
d. Forslagstiller

e. Dagens bruk
f. Områdets størrelse i
dekar (daa)
g. Formål i gjeldene
kommuneplan

h. Hensynssone i
gjeldende
kommuneplan
i. Ønsket formål

2. Kart - arealinnspill

Forklarende tekst

Omfattes
av
ja/nei

Åsgård
Askeveien, Syd for Nordre Moer
54/403
Skanska AS med sitt konsept BoKlok
Kontaktperson: Anne-Grethe Fossum
anne-grethe.fossum@boklok.no
Riggområde for kommunen
11 278,3 m²= 11 daa
Næringsbebyggelse
Herunder kontor, hotell/overnatting, bevertning,
industri, lager, bensinstasjon og annen næring. IKKE
forretning, handel og tjenesteyting.
Nei

Boligformål
Lavblokkbebyggelse:
leiligheter i 3 blokker på 4 etasjer

3. Dokumentasjon av
arealinnspill
a. I tråd med
kommunens
langsiktige
arealstrategi i
planprogrammet.
Planprogrammet
datert 11.mars 2020
b. Avstand til
senterfunksjon,
kjøpesenter
c. Avstand til Ås stasjon
(kommunesenter)
d. Nærhet til gang- og
sykkelveger
e. Nærhet til
kollektivtilbud
f. Veinett
- Avstand og
adkomst til
europaveg,
fylkesveg og
kommunal veg.
g. Landbruk og skog
- Dyrka og dyrkbar
jord Produktiv/uproduktiv
skog
h. Naturmangfold
- Nasjonalt viktige
arter
- Utvalgte naturtyper
i. Små- og storvilts
trekkruter
j. Kulturminner og
kulturlandskap
k. Friluftsinteresser
l.

Støy

m. Vannmiljø
n. Avstand til
barnehage,
grunnskole,
videregående

o. Behov for skoleskyss

En naturlig forlengelse av sentrumsplanen for Ås.
Innenfor en avstand på 1000 m til Ås stasjon og Ås
sentrum

Ja

1000 m

1000 m
0m

ja

1000 m til Ås stasjon

ja

Ligger i et allerede etablert boligområde
adkomst fra veg

med

Nei

Ulike fuglearter er observert langs jernbanelinja

ja

Nei
Ingen kulturminner etc. innenfor tomten

Nei

Grønnkorridor

ja

Hele tomten ligger i gul støysone, og randsonen i øst
ligger innenfor rød støysone.
Kanal/grøft langs gang og sykkelvei
300 meter til Moerlia barnehage
1500 meter til Åsgård skole
1000 meter til Ås VGS

ja
ja

Nei

p. Idrettsanlegg avstand til
q. Helsetjenester lege, helsesøster,
sykehjem
r. Flom og overvann
s. Grunnforhold og
rasfare
- kvikkleire
t. Trafikksikkerhet Registrerte
ulykkespunkt
u. Høyspentledninger

1000 meter til Åshallen
350 meter til Moer sykehjem
850 meter til Moerveien legesenter
Det er både flomveier, aktsomhetssone og
forsenkning for flom innenfor tomten.
Fare for kvikkleire

ja

Ikke i umiddelbar nærhet

Nei

ja

Nei
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Uttalelse til planprogrammet
Åskommunestår foran en stor økonomiskutfordringog er avhengigavhøyvekstfor åkunne
fortsette ålevere godetjenester til innbyggerne.Mangeflerelønnsommeskattebetaleremå til
snarestmuligfor å finansierehøyefaste kostnader.Planprogrammetbøri høyeregrad leggetil rette
for å utnytte mulighetene.Menneskersbehovog drømmermå i størregrad ivaretasi planen.

1

Hva om den ventede vekstenuteblir?
Planprogrammetleggertil grunn en vekstpå 2,4%.Nyeutviklings-områderellertomter
skaldet værelite behov for?
• Hvaom etterspørselenetter leilighet i blokker blir langt lavereennforutsatt?
• Hvaom bare de aller besteprosjekteneblir realisertsom ventet?
• Hvaomde som kjøper i et svakeremarkedstillerde høyestekrav-også til nabolag?
• Hvaom boligprisenesynker,redselentar overogny-boligsalgetstopper opp?
At det erreguleringsplanernokfor å oppnå vekstpå 2,4%erlite sannsynlig.
Det kan væregrunn til åanta atikkealle reguleringsplanerforblokkervil bli fullført med
byggingi planperioden.Deterknapt markedforsamtligeprosjekt rundt Ski.
Boligmarkedetfungererfortsatt for bruktboliger,menmarkedet for nyeleiligheter,der
flertallet kjøptross alt må skjefør byggestart-og hele 2 år før innflytting-er tyngre.

2

Eldrebølgen–en utfordring somkreverplanlegging
Eldrebølgenerpå vei til åblien stor utfordring med sviktendeskatteinntekter–ogetter
hvertøkte kostnader.ForÅsventesantall pensjonisterå doblestil år2040. Rett håndtert
kan eldrebølgenvendestil en mulighet. Det må væreen stor fordelom de eldrekan
tilbys egnedeboliger der de kan bo livet ut.
Kommunenhar da potensialfor godeskatteinntekter-og senerebetydeliglavere
kostnaderi hjemmetjenesten.Detmå væremiljøvennligogsamfunnsøkonomiskriktig
omde store boligenefrigjørestil familier som behøverplass.

3

Konsekvenseneav byggegrensepå 2 km fra jernbanestasjonen?
Regionalplan er vel ment,men fårogsåutilsiktede konsekvenser
Økte tomte-og boligpriser
Styrermotensidigblokkbebyggelseinnenforbyggegrensen
Antall boliger av interessefor barnefamilierreduseressom følgeav transformasjonen
Mangelenpå småhusmed hageflekkgjør at barnefamilierflytter lengerut på landet og
får økt bilavhengighet
Eneboligerforsvinnerog eldre flytter til blokk nær jernbanestasjonen–til tross for lite
behov avtoget. Det gir ingenmiljøgevinst.
Mulighet for bebyggelsei randsonenfor barnefamilieneog for de med mindre
reisebehovutnyttes ikke
Muligheten for byggingnær effektive busslinjersommaterFollobanenutnyttes ikke
Potensialetutnyttesikkei den positive miljøeffektensomFollobanener ment å gi

-

Jeghåper at administrasjonenog politikerne i Ås kommunetenker nøyegjennomhvordanen ny
kommuneplankanutvikles til å bli såkraftfull at Ås kommunekan kommestyrket ut ogfortsette å
være et godtforbilde.
HilsenThorvaldSverdrup
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SOLBERGSYD–et
kompletterende område
Umiddelbartsyd for Solbergskoleforeslåsomreguleringav 100 da LNF-områdetil:
• Boligerfor eldre med fellesarealogvinterhage
• Tomt for idrettsplass
• Småhusbebyggelsefor
barnefamilier(rekkehus)
Områdetsstørrelsekreverutviklingmedentidshorisontut over det kommuneplanenleggeropp til.
Mulighetenfor en helhetlig og forutsigbarplanmed langsiktighetmå være ønskeligi stedet for flere
frimerke-reguleringersomkunomfattervanligeboliger.
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Arealet utgjør ca. 3%av Holstadskogen
Turgåernetil Holstadskogenkommer i all hovedsakover broene fra østsidenav SøndreTverrvei.
Turområdetpåover3000 da er utsatt for støy fra trafikkenetter bådeE18og SøndreTverrvei,og
flere støykilderer ikke ønsketav brukerne.Turområdetsstørrelseog lengdetilsier aten utvidelse
med SolbergSydfor boliger og idretti nordre delen er uproblematiskfor friluftslivet.
Fraen del aveneboligenei Nygårdsåsenøker avstandentil skogenmed 200 mogavstandenøkerfra
denkommendebroen over SøndreTverrvei.Påden annensidevil det bli veldigpositivt for alle
bruker-gruppermed ensammenhengendetilrettelagt turveimellomveien vedden nye broenog
veisystemeti skogen.

Nærhet til det meste med korte avstander
Avstandenblir ikke mer enn 300-500meter til bussholdeplasser,
skoleog barnehager.Nærbutikkskal
byggespå en avstandav 300-700meter fra SolbergSydog har nærhet til bussholdeplass.
Idrettsplassenhører hjemmei umiddelbarnærhet til Solbergskolesentralt plassertpå Solberg.
Det liggervel til rette for forlengningav eksisterendebusslinjeslik at den går gjennomområdet. I dag
går bussenmed høy frekvensi Nordbyveienvia Da-Vincibro og Solbergbarnehage.
Tilpasningtil eldrebølgenmed spesielt egnedeboliger
I samarbeidmed svenskeBovieranønskervi på Solbergå lansereet konseptfor alder 65+ med
54 bo-enheteri 3 byggsatt opp i U-form og med en stor vinterhagemellom. Det koster som vanlige
leiligheter,men gir en unik mulighet for trygghet,nærhet og et sosialtliv i en felles arenamed
sittegrupper,grønnevekster,bastu og aktiviteter. Enkan bevegeseguten å gå på isen vintertid.
Eldrebølgenfører til at antallet pensjonisteri kommunendoblesfrem til år 2040.
Mangeeldre blir gjerne boendei sine eneboligerfor lengeog har ikke lyst til å flytte inn i en anonym
blokkbebyggelsemed begrensedemuligheterfor et sosialtliv. Det er på tide å finne godeløsninger
for målgruppensom behøverå flytte til egnet bolig før det er for sent.

Fra vinterhageni Bovieran

Det avsettesplasspå SolbergSydfor 2-3 Bovierananlegga 54 leiligheter og byggingventesskje etter
behov over en tidshorisontmed noen år mellom hver etablering.
Konseptetkrever en helt flat og stor tomt og det finnes3 muligelokaliseringerinnen SolbergSyd.
Bovierankan bidra til en god ressursutnyttelsesom er bra for miljøetog en bedre kommuneøkonomi
med skatteinntekterfra lite krevendepensjonisteret antall år. Den dagendet oppstårbehovfor
hjemmetjenestekan dennedriftes effektivt med langt laverekostnad.
Tomt for idrettsformål
PåSolberger det behovfor tomt til idrettsformål med lokaliseringi umiddelbarnærhet til Solberg
skole.Takketvære-og forutsatt størrelsenpå utviklingsområdetSolbergSyd- kan grunneierbidra i
finansieringenavet slikt prosjekt.

Småhusbebyggelse
PåSolbergSyder det rom for ca.150 småhusi form avrekkehus.Hervil det værenødvendigmed
rekkefølgebestemmelser
og utbyggingenventesgå over lang tid tilpassetkommunensbehov.
Barnefamiliersom vurdererå flytte til området søkergjerne rekkehusmed en hageflekk.
Innenfor2 km avstandfra Skistasjonplanleggesihøy grad boliger i blokkerog i liten grad småhus
egnet for barnefamilier.PåSkitunetmed 189 leiligheter,byggetfor ca.10 år siden,bor det nesten
ikkebarn. Deter ensterkindikasjon på at det vil bo få barn i planlagtblokkbebyggelserundt Ski.
Meningenmed regionalplaner vel ikkeat barnefamilieneskalbo lengerut på landet og bli totalt
bilavhengige,samtidigsom det investeresover 30 milliarder i Follobanen.Kandet væreen av de
utilsiktede konsekvenseneav2 km byggegrense?
En omfattendeplan med lang tidshorisont ogtrinnvis utbygging
PåSolbergkan vi komplettere lokalsamfunnetmed det som gjernefaller utenfor–det som mange
drømmerom–men som sjeldenrealiseres.Det krever et større utviklingsområdesomgirrom for
både lønnsommeoglite lønnsommedelprosjekt.
SolbergSyder etlangsiktigutviklingsområdeogutbyggingmå skje trinnvis.Førstefaseer å møte
eldrebølgenpå bestemåtemed et Bovieranprosjekt.Planleggingfor idrettsarenakankomme i gang.
Rekkefølgebestemmelsertillater
byggingavrekkehusetter hvert.De med mindre reisebehovkanfå
det veldigfint i randsonen,menharnytte avtette bussavganger.Prosjektene
bør kunnebidra
positivttil kommunensutvikling og skaperen unik helhet på Solberg.
Fotnote
SolbergSyd(B20)ble behandletved forrigekommuneplanrullering.Forutsetningerforto innsigelser
som da ble varsleter eliminert.Problemstillingenrundt2 km byggegrensegjenstår.
Ensenerebeslutningom å byggebro over SøndreTverrveimellomSolbergSkoleog SolbergØst
eliminer StatensVegvesensinvarsledeinnsigelseom mulig farlig kryssingav SøndreTverrvei.
Nibio har i enfagligrapport konkludertmed at dette skogområdeti praksisikke har dyrkbarjord på
grunn av manglendetilgang på vann.Det eliminererforutsetningenforFylkesmannenstidligere
varsledeinnsigelsevedrørendedyrkbarjord.
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InnspillSolbergSydi flyfoto
FaktaSolbergSyd

ThorvaldSverdrup
Riisgård
Kongeveien197
1407 Vinterbro
tsverdrup@me.com
Tel 480 78 240

FaktaSolbergSyd
Ønsketplanformål: Boligerfor seniorer160 st. Tomt idrettsformål. Småhusbebyggelse
med mest rekkehus,ca. 150 st.
Områdeter stort mot foreløpigeføringer.
Avstandkjøpesenter:Liggermidt mellom Vinterbro og Skimed god bussforbindelsemellom.
Nær gang/sykkelvei:Umiddelbarnærhet til miljøgateni Nordbyveiensom er tilknyttet
gang-og sykkelveieri Nordby.Liggerinntil ny bro over SøndreTverrvei
med gang-og sykkelveierpå SolbergØst.Liggerinntil skogsveierog
stier i Holstadskogen.
Adkomstveier:

Nygårdsveienog Valhallveienkan beggeknyttes til internt veisystem.

Nærhetkollektiv:

Rimeliggangavstand300-500m til 3 bussholdeplasser
i Nordbyveien.
Bussrutemulig å forlenge800 m og gå gjennomområdet.

Landbruk:

Produktivskogog ungskogav gran.Registrertsom dyrkbarmark, men
krever jordbruksvanninghvilket det ikke er tilgangtil i nødvendige
mengder.Siltjord med begrensetavlingspotensialemed vanning.

Naturmangfold:

Ikke noe av interesse.Plantet skog.Et fåtall relativt mindre eiketrær.

Kulturminner/
Kulturlandskap

Ingenregistrertekulturminner. Ikke tidligere kulturlandskapmed
unntak av et flott bevaringsverdigsteingjerdenær SøndreTverrvei.

Friluftsinteresser:

Er redegjort for i innspillet. Arealetutgjør under 3%av Holstadskogen.

Støy:

FraSøndreTverrveiog E18som gir mindre begrensningerpå bygging.

Vannmiljø:

FraRismyragår en bekk gjennomområdet i retning SolbergSkole.En
gangveifra den nye broen over SøndreTverrveibør byggesparallelt
med bekkenog til veisystemeti skogen.Kanbli en god opplevelse.

Barnehage:

Avstand300-500m.

Skole:

Avstand400-600m.

Ungdomsskole:
Idrettsanlegg:

Nordby.2,5-2,9km med gang-og sykkelvei.
Utendørsforeslåspå området. Innendørsved skolen300-500m.

Legeog sykehjem: PåSolbergmaksimalt1 km bort.
Flomog overvann: Forekommerikke.
Grunnforhold:

Marin strandavsetningmed leire i området foruten morenerygger.

Trafikksikkerhet:

Områdetliggervel skjermetmed godt gang-og sykkelveisystem.

Høyspentledninger: Forekommerikke i området.
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Kopi:
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Kommuneplan/Planprogram 20/00908
Vedlagtuttalelsemedinnspill vedrørendeKulturlandskapeti Nordby.
Vennlig hilsen
ThorvaldSverdrup
ThorvaldSverdrup
Riis Gaard
Kongeveien197
NO-1407Vinterbro

Mobil
+47 480 78 240
Telefon +47 64 94 62 75
E-post tsverdrup@me.com
www.riisgaard.no

ThorvaldSverdrup
Kongeveien197
1407 Vinterbro
tsverdrup@me.com
Tel 480 78240

Riisden 25.5.2020

Kulturlandskapeti Nordby –uttalelse og innspill til ny Kommuneplanfor Ås
LNF-B
Forslageti planprogrammetom å ta ut LNF-Bområder er positivt og svært viktig for
Kulturlandskapeti Nordby.Pressetpå boligbyggingi Kulturlandskapeter stort og LNF-Bfår
ikke bli en kjøkkenveitil byggetillatelse.
KulturminnermedSteingjerder etter Kongeveienasfalteresned
Kongeveienhar vokst mye i høydenog breddeni mangeår. Grøftenesom opprinneligvar
mellom steingjerdeneog veien for å føre bort vann er fylt igjen og asfaltert. Veienhar vokst
med lag på lag med asfalt og er nå i høydemed toppen av steingjerdetpå sine steder.
Vekstenstopper ikke opp og det er på tide at det stilleskrav på at gammelasfalt fresesbort
før ny legges.Statensvegvesennedmontererkulturminnet med asfalteringenog
kantklippingmed store maskinersom river ned steingjerdene.
Slikmiljøkriminalitet er ikke tillatt for bønderog bør heller ikke væredet for Statens
Vegvesen.

Ås kommuneanmodesom å sette restriksjonerfor videre vekstmed nye lag av asfalt på
veienei kulturlandskapet.Forbudmot videre asfalteringuten forutgåendefresingbør
innarbeidesi Kommuneplanen.Maskinellkantklippingmå opphøre.

HilsenThorvaldSverdrup

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

arkiv@ruter.no
26. mai 202009:20
Ås kommune
Dokument20/00702-2Rutersinnspill til varselom oppstart av
planarbeid- kommuneplanfor Åskommunesendt fra Ruter
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innspill til varselom oppstart av planarbeidkommuneplanfor Ås kommune.pdf

Hei Ås kommune,
Dokumentet 20/00702-2 Ruters innspill til varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan
for Ås kommune for sak Kommuneplan for Ås kommune er blitt sendt fra Ruter. Se vedlagte
fil.
Med vennlig hilsen
Ruter As
Dette er en systemgenererte-postmelding.

Ås kommune
Postboks 195
1431 ÅS

Saksbehandler:
Kajsa Wiull-Gundersen
Deres ref.: 19/01068-4
Vår ref.: 20/00702-2
Dato: 26.05.2020

Ruters innspill til varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan for Ås kommune
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid - rullering av kommuneplanen for Ås kommune, samt
offentlig høring av planprogram for arbeidet. Ruter har følgende merknader:
Ruter er kjent med at det i en tidligere versjon av planprogrammet lå inne følgende formulering:
«Bussanlegg: Det er behov for ny lokalisering av bussanlegg/bussparkering i vår del av fylket og det
åpnes derfor opp for innspill til arealer til mulig bussanlegg i nærheten av E6/E18.» Så vidt vi kan lese
er formuleringen/tilsvarende formulering ikke med i planprogrammet som nå er ute på høring.
Behovetfor bussanlegg, beliggende i nærheten av hovedveisystemet, i regionen er prekært.
Konsekvensen av å ikke vurdere arealer til bussanlegg i forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplaner i regionen gir, slik vi vurderer det, risiko for lengre planprosesser. Dette kan igjen
føre til et svekket busstilbud.
Med bakgrunn i dette mener Ruter at formuleringen om bussanlegg i tidligere versjon av
planprogrammet bør tas inn igjen i planprogrammet.
For øvrig mener vi at det i kapittel 5.1 Temaer i KU bør komme tydeligere frem at nærhet til
kollektivtilbud skal inngå i konsekvensutredningen av arealinnspill. I tillegg til nærhet bør også
kvaliteten (f.eks. frekvens) på nærliggende kollektivtilbud være med i vurderingen når man gjør KU for
dette temaet.
Med hilsen
Ruter As

Halvor Jutulstad
Leder plan og infrastruktur

Kajsa Wiull-Gundersen
planlegger

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Follo Brannvesen IKS
Brannforebyggende seksjon

Åskommune
Postboks 195
1431 ÅS

Deresref:

Vårref
2020/2160-2

Saksbehandler
Mari Hovland

Dato
25.05.2020

Merknad til rullering av kommuneplanen for Ås kommune
Follo Brannvesen viser til varsel om oppstartavplanarbeid -rullering av
kommuneplanen for Ås kommune.
Detfølger avhøringsforslagetatkommuneplanen girrammerog retning for
kommunensplanlegging og utvikling framover, med vektpå samfunns-, tjeneste-og
arealutviklingen i kommunen. Kommuneplanen omfatterbåde kommuneplanens
samfunnsdel (KPS) og kommuneplanens arealdel (KPA).
Brannvesenets merknader
Tilgjengelighetfor rednings-og slukkemannskaper
Tilgjengelighetfor Follo Brannvesens rednings-og slukkemannskap med nødvendig
utstyrmå ivaretas i hele planområdet. Se brannvesenets vedlagte retningslinjer for
opplysninger om vårtutstyrog hvilke kravdetsettertil tilgjengelighetf.eks. med
tanke på kjørebredde, oppstillingsplasser mv.
Vannforsyning
Detfølger avplan og bygningsloven § 27-1 aten bygning ikke må føres opp ellertas
i bruk til opphold avmenneskereller dyr med mindre deterforsvarlig adgang til
slukkevann. I henhold til preaksepterte ytelser etterTEK 17 må brannkum eller
hydrantplasseres innenfor25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei, samtat
detmå være tilstrekkelig antall brannkummer ellerhydranterslik atalle deler av
byggverketdekkes. Videre følger detavpreaksepterte ytelser at
slokkevannskapasiteten må være minst1200 literperminutti småhusbebyggelse
eller minst3000 liter per minutt, fordeltpå minstto uttak, i annen bebyggelse.
Særskilte risikoer
Adresse

Epostadresse

Webadresse

Telefon

Teglveien
18b
1400 Ski

post@follobrannvese
n.no

www.follobrannvesen
.no

64 85 10
00

Sensitivity:Internal

Organisasjonsnum
mer
971 011 661

I arbeidet med regulering av ulike områder i kommunen til konkrete utbygningsformål,
er det viktig å vurdere utbygningsformålets risiko i forhold til konsekvensen av uhell
knyttet til befolkningen (sårbarheten). Et eksempel kan være etablering av industri
som håndterer og lagrer farlige stoffer.
Informasjon fra Follo Brannvesen
Vedlagt følger Follo Brannvesens retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og
slukkemannskaper for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og
Ås.
Dersom noe er uklart kan brannvesenet nås på e-post: tilsyn@follobrannvesen.no

Med hilsen

Mari Hovland
Branninspektør/Jurist
Dokumentet erelektroniskgodkjent.
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1. Ordforklaring
Brannbil
Høyderedskap
Bærbare skyvestiger
Kjørevei
Oppstillingsplass:
Hovedangrepsvei
Tørropplegg
Våtopplegg
Stigeledning

Samlebegrep som omfatter
høyderedskaper og andre
utrykningskjøretøyfor brannvesenet
Fellesbetegnelse for stigebil og brannlift/
snorkelbil
Stige som består av flere deler, og som
kan forlenges ved å skyve delene
Adkomstvei for brannbil
Definert plass/område for oppstilling av
brannvesenets høyderedskaper og
brannbiler
Tilrettelagt adkomst til en bygning,
beregnet for brannvesenets
innsatsmannskap
Røropplegg for slokkevann for tilkobling
til brannvesenets pumper
Røropplegg for slokkevann fast tilkoblet
slokkevannkilde
Betegnelse på bygningsintegrert
røropplegg for fremføring av slokkevann

2. Innledning
Krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er beskrevet i Byggteknisk
forskrift(nå TEK 17) § 11-17 med tilhørende veiledning (VTEK).
For at Follo Brannvesen skal kunne utføre effektiv rednings- og slukkeinnsats uten
unødvendig risiko for skade på mannskap og utstyr, er det viktig at forholdene i og
rundt et byggverk er lagt til rette for brannvesenet. Den som er ansvarlig for
prosjekteringen av et bygg må derfor innhente informasjon fra brannvesenet om
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler.
Kriteriene kan omfatte veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste frie
kjørehøyde, svingradius, akseltrykk mv.
Denne veilederen er ikke uttømmende i forhold til de krav til sikkerhet ved brann som
følger av TEK. Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av Follo Brannvesens
beredskapsmateriell, og er ment som en utdyping på hvordan man mulig kan
tilrettelegge løsninger for å tilpasse disse til brannvesenets ressurser. Den tar også
for seg enkelte forhold som det erfaringsmessig har vært spørsmål rundt.
Veilederen er ment til bruk i byggesaker i Follo Brannvesens eierkommuner Enebakk,
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Retningslinjene skal også benyttes i
eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre forholdene for redningsog slokkemannskaper.
Da beredskapsmessige rutiner, materiell og utstyr stadig er i utvikling kan veilederen
måtte endres ved behov. Siste versjon skal alltid ligge tilgjengelig på vår hjemmeside
www.follobrannvesen.no.
Løsninger som ikke gjøres i samsvar med TEK 17, VTEK og stedlig brannvesens
forutsetninger og behov, må særskilt legges frem for Follo Brannvesen IKS. Det
oppfordres til å ta kontaktpå e-postadresse tilsyn@follobrannvesen.no ved
spørsmål.
Det understrekes at brannvesenet ikke har myndighet til å gi aksept eller samtykke i
byggesaker.

4. Innsatstid
Krav til innsatstid følger av forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen § 4-8.
Innsatstid er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet.
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning,
sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og
lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som
kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er
gjennomført.
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor
tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres.
Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.
Dersom det er tvil om innsatstid, skal dette avklares med brannvesenet.
Brannvesenet aksepterer ikke kort innsatstid som teknisk bytte eller kompenserende
tiltak for gjeldende krav.

5. Tilgjengelighet
Det følger av TEK 17 § 11-17 første ledd at byggverk skal plasseres og utformes slik
at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til
og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.
I byggverk over to etasjer der brannvesenets høyderedskap er en forutsetning for
rednings- og slokkeinnsats, skal brannvesenet informeres. Ved større bygninger bør
det være kjøreadkomst rundt hele bygningen.
Dersom områder er innegjerdet må brannvesenet ha tilgang til området via
fastmontert nøkkelsafe tilpasset vår arbeidsnøkkel. Dersom det blir brukt bom
foretrekker brannvesenet en løsning hvor bommen kan åpnes direkte fra utstyr
montert i våre brannbiler. Registreringsskjema for denne type løsning finnes på vår
hjemmeside.
For å sikre radiokommunikasjon for rednings- og slokkemannskap, må det i byggverk
uten tilfredsstillende innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for
redningsinnsats, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at rednings- og
slokkemannskap kan benytte eget samband. Dersom det er usikkerhet rundt dette
må brannvesenet kontaktes.
Follo Brannvesen har følgende dimensjoneringskriterier. Oversikten er laget på
bakgrunn av vårt beredskapsmateriell.

KJØREVEI
Kjørebredde
Svingradius (ytterkant vei)
Stigning
Fri kjørehøyde
Kantstein/opphøyning
Ved blindvei
OPPSTILLINGSPLASS
Stigning
Fra fasade/utstikkende bygningsdel
Akseltrykk
Boogietrykk
Punktbelastning støtteben lift
Mannskapsbil/tankbil
Bredde
Lengde
Lift
Bredde
Lengde

Minimum 3,5 meter for å sikre
tilstrekkelig manøvrering av kjøretøy
under alle forhold
13 meter
Maksimalt12,5% (1:8). Brattere stigning
enn dette kan det ikke forutsettes at
store kjøretøy kan håndtere
Minimum 4 meter
Maksimalt12 cm
Vendehammer for kjøretøyklasse L

Maksimalt 6%
Minimum 3 meter for å sikre nødvendig
manøvrering for høyderedskap
10 tonn
16 tonn
19 tonn (belastningsflate 60 x 60 cm)
4 meter
11 meter
7 meter
14 meter

Kjørevei og oppstillingsplass skal kunne brukes til enhver tid. Oppstillingsplass må
være tydelig merketfor å unngå at f. eks. parkerte biler eller manglende snømåking
hindrer brannvesenets innsats. Der det er oppstillingsplass over etdekke (f.eks.
dekket over parkeringskjeller) må dekket være dimensjonert for aktuell
punktbelastning og vekt. Det må være merket maksimalt hva dekket er beregnet for,
og hvor det kan kjøres og stilles opp brannbiler.
Brannvesenets lifter en Bronto F32 RLH. Denne har maksimal plattformhøyde fra
bakken på 30 m (rett opp). De to siste meterne regnes på personen som står i
kurven. Maksimal rekkevidde til siden med alle støtteben ute er 16.8 meter. Dette
snevres inn fra ca. 10 meters høyde. Se figur 1 for mer nøyaktig rekkevidde for
brannvesenets høyderedskap.
Erfaringsmessig kan det by på utfordringer med oppstillingsplass for lift og
sikkerhetssoner fra høyspentledninger, spesieltnår det bygges i nærheten av
jernbanen. Det skal avklares med Follo Brannvesen hvordan tilgjengelighet for
rednings- og slukkemannskaper er ivaretatt i disse sakene.

Figur 1: Rekkevidde Bronto Skylift F32 RLH 1

6. Tilrettelegging/merking
Det følger av TEK 17 § 11-17 andre og tredje ledd at byggverk skal tilrettelegges slik
at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. Branntekniske installasjoner som har
betydning for rednings- og slukkeinnsatsen skal være tydelig merket for at
brannvesenet skal ha nødvendig informasjon for å løse sine oppgaver på en effektiv
måte.

6.1 Plan under øverste kjellergulv
Plan under øverste kjellergulv må være tilgjengelig for brannvesenet uavhengig av
byggverkets rømningsveier slik at brannvesenets innsats ikke vanskeliggjør rask
rømning. Det må tilrettelegges for utlufting av røyk og branngasser. Tilretteleggingen
skal avklares med brannvesenet.

6.2 Parkeringskjellere
Branner i større parkeringskjellere har vist seg vanskelig å håndtere for
brannvesenet. Det er derfor behov for særskilte tiltak for å tilrettelegge for redningsog slokkeinnsats på slike steder. Røykventilasjon av parkeringskjeller er et tiltak for å
tilrettelegge for rednings- og slokkeinnsats. Røykventilasjon erstatter derfor ikke
brannalarmanlegg eller automatisk slokkeanlegg. Der det ikke blir installert
røykventilasjon må det avklares med brannvesenet hvordan det er tilrettelagt for
utlufting av røyk og branngasser.

Angrepsvei for brannvesenet være uavhengig av rømningsveier så lenge
rømningsveiene betjener mer enn bare parkeringskjelleren. Angrepsveier
(trapperom) til parkeringskjellere med plan under øverste kjellergulv må ha
brannsluse med tørropplegg for slokkevann på hvertplan. På vegg ved inn- og
utkjøringsrampe og i alle angrepsveier må det må være en lett synlig orienteringsplan
for parkeringskjelleren.

6.3 Vannforsyning
Det følger av plan- og bygningsloven § 27-1 at byggverk ikke må føres opp eller tas i
bruk til opphold for mennesker eller dyr, med mindre det er forsvarlig adgang til
slokkevann.
Slokkevannskapasiteten må være minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse
eller minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse.
Follo brannvesen bruker følgende koblinger
Uttak
65 mm (2,5")
38 mm (1,5")

Kopling
NOR lås 1
Klokopling

Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til
hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall kummer/hydranter slik at alle deler
av byggverket dekkes. Dersom det benyttes kum, foretrekkes system med
ventiltopper med spindelforlenger og brannventil for tilrettelagt påkobling av
brannvesenet. Disse er raskere og enklere å betjene da påkoblingen ligger direkte
under kumlokket.
Kummer må plasseres slik at de er lett tilgjengelig til alle årstider, og godt synlig fra
inngang til brannvesenets angrepsveier i bygningen.

6.4 Orienteringsplan
Det må være en orienteringsplan ved inngangen til hovedangrepsveien i byggverk i
risikoklassene 3, 5 og 6 og i større byggverk i risikoklasse 2. Denne må inneholde
nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier,
slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (blant annet alarm- og slokkeanlegg) og
viktig personell, samt oversikt over særskilte farer i sammenheng med brann og
ulykker.
Da det kan ta lang tid for brannvesenet å lokalisere utløst detektor i en boligblokk
med brannalarmanlegg hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon ved
hovedangrepsvei, anbefales det å haen orienteringsplan også i disse byggene i
risikoklasse 4.

7. Vedlegg
7.1 Vedlegg I: Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom

Registreringsskjema for telefonisk
åpning av bom.
Øst 110 –AMK Oslo
Telefonnummer som legges inn lokalt for åpning av bom:
AMK Sentralen Locus: 33 47 95 03
110 og 113 Sentralens Backup: 22 93 22 51, 415 31 109, 24 13 40 80 og 64 91 31 00
Info fra kunde
Navn på bedrift/forening:
Navn på kontaktperson:
Telefonnummer til kontaktperson:
Epost adresse til kontaktperson:
Teknisk leverandør:
(Fyll ut en linje under pr bom, koordinat kan hentes ut fra
http://kart.dsb.no , http://www.norgeskart.no, eller 113 appen)

Plassering av Bom
(Nærmeste adresse)

Tlf.nr til bom

Koordinater (enten i lengde og breddegrader eller
UTM)

Signatur fra eier av bom som gir AMK sentralen tillatelse til å åpne bom ved behov.

Sted og dato:

Signatur:

Skjemasendestil bk@ost110.nooguxskog@ous-hf.no

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Anette Svebak<as@drobakark.no>
26. mai 202010:38
Ås kommune;SolveigViste
Kjell AndersFosshaug
Gnr 111 bnr 16 nordre parsell,Nebbaveien:Arealinnspillkommuneplan
_Gnr111_bnr16_nordre_parsell_Nebbaveien_Arealinnspill.pdf;
1_Kartskisse_disponering_1_500_A3.pdf;
2_1_Situasjonskart_1_2000_A4.pdf;
2_2_Situasjonskart_1_500_nordre_parsell_A3.pdf;
3_1_Kommuneplan_1_2000_A4.pdf;
3_2_Kommuneplan_1_15000_A4.pdf;
4_Reguleringsplaner_1_2000_A4.pdf;
5_Reguleringsplan_under_arbeid_1_2000_A4.pdf;
6_NIBIO_gardskart_A4.pdf;
7_Ortofoto_1_500_nordre_parsell_A4.pdf;
8_Friluftsliv_A4.pdf;9_Kulturminner_A4.pdf;
10_Foto_inkl_hvor_sett_fra.pdf

Hei!
Sevedlagtarealinnspilltil kommuneplanrulleringeninkl. vedlegg(10 stk).
Vi visertil telefonsamtalemed SolveigViste19./20.05.2020vedr. bekreftet utsatt frist til 02.06.2020.
Kontaktperson:SolveigViste
Kopitil forslagstiller.

Med vennlighilsen
Annette Svebak
Dagligleder, Siv.ark.MNAL

DrøbakArkitektkontor AS
Holterveien4 D, 1448 Drøbak
t: 64 93 36 70 / m: 407 23 931
www.drobakark.no

AREALINNSPILL

KOMMUNEPLAN

ÅS

NEBBAVEIEN, 1407 VINTERBRO
GNR. 111 BNR. 16 (KUN NORDRE PARSELL)
TILTAKSHAVER:
Drøbak

NEBBA EIENDOMSUTVIKLING

AS

25.05.2020

Fakta om arealinnspill
Område/skolekrets:
Adresse:
Gnr og bnr:
Forslagstiller:
Dagens bruk:
Områdets størrelse:
Formål i gjeldende
Kommuneplan:

Nordby
Nebbaveien, 1407 Vinterbro
111/16 (kun nordre parsell)
Nebba Eiendomsutvikling AS v/Kjell Anders Fosshaug
Nebba, 1407 Vinterbro
Ikke bebygget. Skogsområde. Avkjørsel fra Nebbaveien til
parkeringsplass/oppsamlingsplass
ved Nebbaveien.
7,3 daa (inkl. formål til lek og avkjørsel)
5,7 daa (ekskl. formål til lek og avkjørsel)
LNRF (LNF a), friområde og boligbebyggelse.
Friområde og boligbebyggelse inngår i reguleringsplan
(planid: 212) med formål lek og avkjørsel.

Hensynssone i gjeldende
Kommuneplan:
Ønsket formål:

Ingen
Boligbebyggelse/frittliggende
småhusbebyggelse
Type:
Enebolig/enebolig med sekundærleilighet
Antall:
4 stk. (forslag). Evt. 1-2 stk. ekstra.

Kart – arealinnspill
Se vedlagt kartskisse disponering

Dokumentasjon

(vedlegg 1).

av arealinnspill

Kommunale føringer:
Eiendommen grenser til kommunens pågående områderegulering for frittliggende
småhusbebyggelse i vest (planid: R-328), samt regulert boligbebyggelse i syd
(planid: 212). Innspillet ansees for å være i tråd med kommunens langsiktige
arealstrategi med umiddelbar nærhet til dagens byggegrense/boligbebyggelse.
Antall
boenheter er svært begrenset med 4/8 boenheter og godt under inntil 50 boenheter
(angitt som begrensning pr. boliginnspill i planprogrammet).
Avstand til senterfunksjon, kjøpesenter:
Ca. 3,8 km til Vinterbro Senter.
___________________________________________________________________
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Avstand til Ås stasjon (kommunesenter):
Ca. 11 km til Ås Stasjon.
Nærhet til gang- og sykkelveger:
Regulert gang-/sykkelvei fra Kjærnesveien til nærmeste kryss Nebbaveien/
Sommerveien (like sydvest for eiendommen). Denne kan videreføres til eiendommen
jf. kartskisse disponering (vedlegg 1). Kommunal gang-/sykkelvei langs
Kjærnesveien til Nessetveien. Derfra er det gang-/sykkelvei videre sydøstover til
Nordby skole, Nordby kirke og videre til Ski, samt langs Nessetveien nordøstover til
Vinterbrosenteret
(og videre til Oslo) og sydvestover til Nesset/Bunnefjorden.
Nærhet til kollektivtilbud:
Ca. 2,2 km til sentralt punkt for bussforbindelse i krysset Kjærnesveien/Nessetveien
(ca. 20 min. gange eller 5-7 min. på el-sykkel/sykkel).
Bussforbindelser omfatter
rute 500 til Oslo (nordover) og Drøbak (sydover) med 8 avganger pr. time fra
morgen til ettermiddag og ellers avganger pr. kvarter/halvtime,
samt
tverrforbindelse med rute 520 via Vinterbro Senter til Ski Stasjon med kvarters/halvtimesruter.
Dessuten rute 570 til Nesodden og rute 590 til Vestby. Jf. Ruter.no.
Tog - det er ca. 12 min. kjøring med bil til Ski stasjon og med tog til Oslo S tar det
p.t. 22 min (skal bli 11 min) reisetid med avganger hver 5-10 minutt i rushtiden.
Det er ca. 275 pendlerparkeringsplasser
på Ski stasjon.
I tillegg er det en stor innfartsparkering
ved Tusenfryd med plass til ca. 400 biler.
Selvkjørende kollektivbusser kan også være aktuelt på sikt. Slike løsninger er
allerede iverksatt i Oslo bl.a. (Malmøya – Nedre Bekkelaget) med stor suksess i
prøveperioden.
Veinett:
Eiendommen grenser til kommunalvei (Nebbaveien).
Ca. 300 meter til fylkesvei (Kjærnesveien, FV 1383 (tidl. FV 56)).
Ca. 2,2 km til fylkesvei (Nessetveien, FV 156).
Ca. 4,9 km til europavei (E6).
Landbruk og skog:
Ingen dyrket mark. Forslagsstiller opplyser om at eiendommen fremstår som ikke
dyrkbar og at arealet som landbruksareal ansees som lite verdifullt.
Ca. 6,2 daa produktiv skog jf. NIBIO gårdskart (vedlegg 6). Vegetasjonen er for det
meste selvgrodd lauvskog, med innslag av enkelte furutrær/grantrær.
Naturmangfold:
Det er ikke registrert

biologisk mangfold på eiendommen

Små- og storvilts trekkruter:
Det er ikke angitt noen vilt-trekkruter

på eiendommen

jf. Follokart Natur.

jf. Follokart (Alle kartlag).

Kulturminner i kulturlandskap:
Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen (dvs. to kulturminner er
registrert på søndre parsell som ikke inngår i dette arealinnspillet), jf. Follokart
Kultur (vedlegg 9).
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Friluftsinteresser:
Nærhet til flott Kyststi og Kjærnes sandstrand, Kjærnes brygge med tilhørende
parkeringsplass samt Fålemarka - et stort tur-/skogsområde
(variert, kupert, litt
kulturlandskap) med god tilrettelegging/merking
av stier, jf. Follokart Friluftsliv
(vedlegg 8). Det er nylig åpnet en flott «sherpa»-laget kyststi med 278 trappetrinn
som er betydelig benyttet av publikum og som går i umiddelbar nærhet til
arealinnspillet. Kyststien mellom Nebba og Sjødalstrand har blitt den flotteste og
tryggeste delen av kyststien i Ås og Oppegård jf. Ås Turlag. Det vil være naturlig å
tilrettelegge for en parkeringsplass for turgåere til Kyststien i umiddelbar nærhet til
arealinnspillet, se vedlegg 1.
Støy:
Eiendommen

er ikke støyutsatt,

jf. Follokart (Alle kartlag).

Vannmiljø:
Det er ikke registrert vannmiljø (bekk/elv/vann
e.l.) på eller i nærheten av
eiendommen, jf. Follokart Grunnkart/Vann. Forslagsstiller opplyser for øvrig om at
kommunalt VA-anlegg ligger inntil eiendomsgrensen.
Barnehage, grunnskole, videregående skole:
Ca. 500 meter til Løvstad barnehage.
Ca. 3,7 km til Nordby barneskole og Nordbytun
Ca. 11 km til Ås videregående skole.

Ungdomsskole.

Behov for skoleskyss:
Ca. 250 meter til skolebuss.
Idrettsanlegg:
Ca. 3,5 km til idrettsanlegg
Ungdomsskole).

og ca. 3,7 km til idrettshall

og svømmehall

(Nordbytun

Helsetjenester:
Helsetjenester (lege, tannlege, fysioterapi, treningssenter mm) i tilknytning
Vinterbro Senter, ca. 3,8 km unna.
Ca. 3,7 km til Nordby helsestasjon (Nordbytun Ungdomsskole).
Ca. 14 km til Moer sykehjem.
Flom og overvann:
Det er ikke registrert

flomfare på eiendommen

Grunnforhold og rasfare:
Det er ikke registrert kvikkleire
Geologi.

på eiendommen

til

jf. Follokart Flom.

jf. Follokart Samfunnssikkerhet/

Trafikksikkerhet:
Det er kun registrert noen få ulykker i nærområdet, hvorav en mindre bilulykke
(lettere skade, 2006) like sør for eiendommen, 2-3 eldre trafikkulykker på ulike
steder mellom eiendommen og krysset Kjærnesveien/Nessetveien,
samt ca. 10 eldre
___________________________________________________________________
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trafikkulykker ved krysset Kjærnesveien/Nessetveien
jf. Statens vegvesen Vegkart
(vegkart.atlas.vegvesen.no).
Krysset Kjærnesveien/Nessetveien
er for øvrig under
utbedring med rundkjøring og snuplass for buss som nylig er ferdigstilt/er i ferd med
å ferdigstilles.
Høyspentledninger:
Det er ingen høyspentledninger

på eiendommen

jf. Follokart Grunnkart.

Beskrivelse
vedr. arealinnspill
Eiendommen har en lav kolle i vest mot Nebbaveien og et flatere område i østre del,
samt i søndre del. Kollen (topp kote 41) ligger ca. 3 meter høyere enn det flatere
området i øst. I nordøst er der en skråning ned til et lite «dalsøkk» øst for
eiendommen før terrenget igjen stiger opp til Nebbaveien (privat turvei/skogsvei).
Eiendommen ansees for å være egnet til utvikling for boligbebyggelse som en
naturlig forlengelse av/tilknytning
til eksisterende boligbebyggelse i syd og vest.
Forslaget viser 4 eneboliger (evt. med 1 sekundærleilighet pr. bolig) med store
tomter. Eiendommen er imidlertid så stor at den fint kan tåle 1-2 flere eneboliger
uten å avvike fra typiske tomtestørrelser i nærområdet. Felles avkjørsel fra
Nebbaveien (kommunal veg) med gode siktforhold er skissert nord for dagens
avkjørsel (til møteplass/snuplass/parkeringsplass).
Kartskisse disponering

(vedlegg 1) angir kun følgende (ca.) utnyttelser:

En enebolig pr. tomt,
Tomt 1: 1110 m2 og
Tomt 2: 1370 m2 og
Tomt 3: 1220 m2 og
Tomt 4: 1010 m2 og

dvs. 2 p-plasser
BYA 141 m2 gir
BYA 141 m2 gir
BYA 141 m2 gir
BYA 141 m2 gir

(BYA=105+36=141
m2) gir:
BYA% = (141/1110) x 100 = 12,70
BYA % = (141/1370) x 100 = 10,29
BYA % = (141/1220) x 100 = 11,56
BYA % = (141/1010) x 100 = 13,96

%
%
%
%

En enebolig pr. tomt
Tomt 1: 1110 m2 og
Tomt 2: 1370 m2 og
Tomt 3: 1220 m2 og
Tomt 4: 1010 m2 og

inkl.
BYA
BYA
BYA
BYA

dvs. 3 p-pl. (BYA=105+36+18=159
BYA% = (159/1110) x 100 = 14,32
BYA % = (159/1370) x 100 = 11,61
BYA % = (159/1220) x 100 = 13,03
BYA % = (159/1010) x 100 = 15,74

m2) gir:
%
%
%
%

utleieenhet,
159 m2 gir
159 m2 gir
159 m2 gir
159 m2 gir

Felles lek, veiareal og gangareal er ikke medregnet

i tomtearealene.

Felles friområde/lekeplass
på eiendommen ivaretar barn og unges interesser i form
av f.eks. ballbinge og lekeapparater. Fellesområder bindes sammen med gangveier/stier. Det kan være naturlig å etablere en parkeringsplass for turgåere til Kyststi/
Fålemarka øst for eiendommen i tilknytning til privat turvei/skogsvei (Nebbaveien),
og evt. med forbindelse over eiendommen, forutsatt at areal frigis til dette formålet.
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Med vennlig hilsen
(på vegne av forslagsstiller)
Drøbak Arkitektkontor

AS

Annette Svebak
Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL
64 93 36 70 / 407 23 931
as@drobakark.no
Vedlegg:

1. Kartskisse disponering (nordre parsell)
2. 1. Situasjonskart M 1: 2000 (nordre og søndre parsell)
2. 2. Situasjonskart M 1: 500 (nordre parsell)
3. 1. Kommuneplankart M 1: 2000 (nordre og søndre parsell)
3. 2. Kommuneplankart M 1: 15000 (nordre og søndre parsell)
4. Reguleringsplaner M 1: 2000
5. Reguleringsplan under arbeid M 1: 2000
6. NIBIO Gårdskart ( nordre og søndre parsell)
7. Ortofoto M 1: 500 (nordre parsell)
8. Follokart Friluftsliv
9. Follokart Kultur
10. Foto:
- Friområde/lekeplass
- Parkeringsplass/oppsamlingsplass
ved Nebbaveien

Kopi: Forslagsstiller
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Nebbaveien
gnr111, bnr16, nordreparsell
KARTSKISSE DISPONERING M 1:500
Tegn.nr:A-001

Prosj.nr:202002

Sign:AS

25.05.20. Rev:____________________

Nebbaveien 111/16
25.05.2020Dato:

1:2000Målestokk:

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Tegnforklaring

Nebbaveien 111/16
25.05.2020Dato:

1:2000Målestokk:

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Tegnforklaring

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Anette Svebak<as@drobakark.no>
26. mai 202011:02
Ås kommune;SolveigViste
EspenOlsen
Gnr 42 bnr 110 nordreøstredel av, Kirkeveien17: Arealinnspill
kommuneplan
_Gnr42_bnr110_Kirkeveien17_nordøstre_del_Arealinnspill.pdf;
1_Kartskisse_arealinnspill_A4.pdf;
2_Situasjonskart_1_500_A4.pdf;
3_1_Kommuneplan_1_500_A4.pdf;
3_2_Kommuneplan_1_10000_A4.pdf;
4_Reguleringsplaner_1_500_A4.pdf;
5_NIBIO_gardskart.pdf;
6_Ortofoto_1_500_A4.pdf

Hei!
Sevedlagtarealinnspilltil kommuneplanrulleringeninkl. vedlegg(6 stk).
Vi visertil telefonsamtalemed SolveigViste19./20.05.2020vedr. bekreftet utsatt frist til 02.06.2020.
Kontaktperson:SolveigViste
Kopitil forslagstiller.

Med vennlighilsen
Annette Svebak
Dagligleder, Siv.ark.MNAL

DrøbakArkitektkontor AS
Holterveien4 D, 1448 Drøbak
t: 64 93 36 70 / m: 407 23 931
www.drobakark.no

AREALINNSPILL

KOMMUNEPLAN

ÅS

KIRKEVEIEN 17, 1433 ÅS
GNR. 42 BNR. 110 (KUN NORDØSTRE DEL AV)
Drøbak

25.05.2020

Fakta om arealinnspill
Område/skolekrets:
Adresse:
Gnr og bnr:
Forslagstiller:
Dagens bruk:

Områdets størrelse:
Formål i gjeldende
Kommuneplan:

Hensynssone i gjeldende
Kommuneplan:
Ønsket formål:

Kaja/Åsgård (valgkrets: Brønnerud)
Kirkeveien 17, 1433 Ås
42/110 (kun nordøstre del av)
Espen Olsen og Annette Svebak
Kirkeveien 17, 1433 Ås
Nordøstre del: Ubebygget.
Hoveddel (uforandret):
Bebygget med enebolig fra ca.
1934 og garasje med utleiedel under oppføring/
ferdigstillelse, samt avkjørsel fra Kirkeveien.
Nordøstre del: 0,1 daa.
Hoveddel (uforandret):
1,8 daa.
Nordøstre del: LNRF (LNF a).
Hoveddel (uforandret):
Nåværende boligbebyggelse.
Nåværende boligbebyggelse inngår i reguleringsplan for
Kommandanten (planid: 182) med formål bevaring/boliger
(SBb-1) og bevaring/gravhaug
(SBg).
Nordøstre del: H570_2 Bevaring kulturmiljø.
Hoveddel (uforandret):
Ingen.
Nordøstre del: Nåværende boligbebyggelse, som hoveddel.
Type: Enebolig og garasje med utleiedel (uforandret).
Antall: 2 (uforandret).
TIL ORIENTERING: Ifm. Statsbyggs oppføring av fortau
langs Kirkeveien (ca. 2017) ble tomtegrense justert/
redusert mot Kirkeveien 17 (i samsvar med
reguleringsplan for Campus Ås, planid: 255) og justert/økt
mot nordøst (uten å endre arealformål mot nordøst i
samsvar med justert tomtegrense mot nordøst). Det er
herved ønskelig å endre arealformål i nordøstre del av
eiendommen fra LNFR til nåværende boligbebyggelse, dvs.
kun en mindre grensejustering av arealformål.

Kart – arealinnspill
Se vedlagt kartskisse arealinnspill (vedlegg 1).
Nordøstre del av eiendommen er en naturlig forlengelse av eiendommens
terreng mot nord, og endres ikke/forblir uforandret.
___________________________________________________________________
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Dokumentasjon
av arealinnspill
Kommunale føringer:
Endring av arealformål utgjør ingen vesentlig endring, kun en mindre
grensejustering av arealformål. Eiendommens tomtegrenser endres ikke/forblir
uforandret. Nordøstre del av eiendommen grenser til regulert boligbebyggelse
(planid: 182). Innspillet ansees for å være i tråd med kommunens langsiktige
arealstrategi med umiddelbar nærhet til dagens reguleringsplan/boligbebyggelse.
Antall boenheter endres ikke/forblir uforandret.
Avstand til senterfunksjon, kjøpesenter:
Ca. 1,2 km til Ås sentrum/Ås Kvartal.
Avstand til Ås stasjon (kommunesenter):
Ca. 1,6 km til Ås Stasjon.
Nærhet til gang- og sykkelveger:
Eiendommen grenser til fortau (gang-/sykkelvei)
Campus Ås (planid: 255).
Nærhet til kollektivtilbud:
Ca. 450 m til sentralt punkt for bussforbindelse
Drøbakveien) (ca. 5 min. gange).
Veinett:
Eiendommen grenser til fylkesveg (Kirkeveien,
Ca. 1,9 km til europaveg (E6).

i samsvar med reguleringsplan

i Meierikrysset

for

(Kirkeveien/

FV 1385 (tidl. FV 56)).

Landbruk og skog:
Ingen dyrket mark. Hovedsakelig bebygd/samf. Kun en mindre del (0,0 daa) er
registrert som produktiv skog jf. NIBIO gårdskart (vedlegg 4). Vegetasjonen er
selvgrodd lauvskog.
Naturmangfold:
Det er ikke registrert

biologisk mangfold på eiendommen

jf. Follokart Natur.

Små- og storvilts trekkruter:
Ikke relevant/uforandret.
Kulturminner i kulturlandskap:
Det er ikke registrert kulturminner på nordøstre del av eiendommen (dvs. et
kulturminner/gravhaug
er registrert på hoveddel av eiendommen som ikke inngår i
dette arealinnspillet), jf. Follokart Kultur og reguleringsplan (planid: 182).
Friluftsinteresser:
Nærhet til skogssti/skogsvei

til Frydenhaug,

jf. Follokart Friluftsliv.

Støy:
Ikke relevant/uforandret.
___________________________________________________________________
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Vannmiljø:
Det er ikke registrert vannmiljø (bekk/elv/vann
el.l.) på eller i nærheten av
eiendommen, jf. Follokart Grunnkart/Vann.
Kommunalt VA-anlegg ligger inntil eiendomsgrensen og avstand til bebyggelse er
uforandret/ivaretatt
ifm. enebolig (1934) og garasje med utleiedel under oppføring/
ferdigstillelse.
Barnehage, grunnskole,
Ikke relevant/uforandret.

videregående

skole:

Behov for skoleskyss:
Ikke relevant/uforandret.
Idrettsanlegg:
Ikke relevant/uforandret.
Helsetjenester:
Ikke relevant/uforandret.
Flom og overvann:
Det er ikke registrert

flomfare på eiendommen

Grunnforhold og rasfare:
Det er ikke registrert kvikkleire
Geologi.

jf. Follokart Flom.

på eiendommen

jf. Follokart Samfunnssikkerhet/

på eiendommen

jf. Follokart Grunnkart.

Trafikksikkerhet:
Ikke relevant/uforandret.
Høyspentledninger:
Det er ingen høyspentledninger

Med vennlig hilsen
(på vegne av forslagsstiller)
Drøbak Arkitektkontor

AS

Annette Svebak
Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL
64 93 36 70 / 407 23 931
as@drobakark.no
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NORDØSTRE DEL AV
GNR 42 /BNR 110
Ca. 100 m2

=

Arealinnspilletsområde
(formål LNFR)

Kirkeveien 17, gnr. 42, bnr. 110
KARTSKISSE
AREALINNSPILL M 1:500
Tegn.nr:A-001

Prosj.nr:AS1101
-

Sign:AS

25.05.20. Rev:____________________
-
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Vedlegg:

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

Kartskisse arealinnspill
Situasjonskart M 1: 500
1. Kommuneplan M 1: 500
2. Kommuneplan M 1: 10000
Reguleringsplaner M 1: 500
NIBIO Gårdskart
Ortofoto M 1: 500

Kopi: Forslagsstiller
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Kirkeveien 17, 42/110
25.05.2020Dato:

1:500Målestokk:

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Tegnforklaring

Kirkeveien 17, 42/110
25.05.2020Dato:

1:10000Målestokk:

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Tegnforklaring

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING
Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 25.05.2020 13:26
Eiendomsdata verifisert: 25.05.2020

GÅRDSKART 3021-42/110/0
Tilknyttede
42/110/0

grunneiendommer:

13:23

=
5
6
w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

Kartet viser valgt type gårdskart for

AREALTALL (DEKAR)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
1.9

eiendommen

man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart
0.0
0.0
1.9
0.0
1.9

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller
Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Det kan forekomme

i arealtallene.

Plan, miljø og næring
Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref.

Vår ref.
19/01068-9

Rullering av kommuneplanen
planarbeidet

Saksbehandler
Solveig Viste

- Varsel

Dato
17.04.2020

om oppstart

av

oppstart av planarbeidet. Samtidig sendes forslag til planprogram på offentlig
høring. Det inviteres til å komme med uttalelser til planprogrammet samt
arealinnspill. Høringsfristen
er 25.mai 2020
Formannskapet i Ås kommune vedtok 11/3-2020 å starte opp arbeidet med å
rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette skal erstatte gjeldende
kommuneplan. Planprogrammet skal bidra til en målrettet og forutsigbar prosess
og styrke medvirkningen. Forslaget til planprogram finner du på kommunens
nettsider, «Høringer». Det vil bli lagt ut på bibliotekene og servicetorget når de
åpner igjen.
Arealinnspill
og uttalelser
til planprogrammet
Ønsker du å komme med arealinnspill, er det viktig at du bruker skjemaet som
ligger på nettsiden. Skjemaet viser hvilke temaer som skal dokumenteres og
hvilke kunnskapsgrunnlag du kan bruke.
Uttalelser til planprogrammet og arealinnspill sendes
Via det elektroniske skjemaet på nettsiden.
Via e-post eller post:
o Postadresse: Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.
o E-postadresse: postmottak@as.kommune.no.
o Merk brev og e-post med «Kommuneplan/planprogram,
20/00908».

Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00

Org.nr.
Bankgiro

964948 798
1654.07.99605
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Informasjon
i høringsperioden
Har du spørsmål om planprogrammet,
kan du ta kontakt på følgende måter:
Telefondager, tlf. 64 96 20 79:
o Uke 17: onsdag 22/4 og torsdag 23/4 kl. 10-12
o Uke 18: onsdag 29/4 og torsdag 30/4 kl. 10-12
Facebook: Det blir anledning til å stille spørsmål og få svar på Ås kommunes
FB-side i hele høringsperioden.
Virksomhet samfunnsutvikling
ved Solveig Viste,
solveig.viste@as.kommune.no,
tlf. 975 61 783.
På grunn korona-epidemien,
denne høringsperioden.

legges det ikke opp til møter og arrangementer

i

Med hilsen

Ellen Grepperud
Virksomhetsleder
Dokumentet

Samfunnsutvikling

er elektronisk

Solveig Viste
Rådgiver

godkjent og uten håndskrevne

signaturer

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanen er sendt til:
Offentlige myndigheter
Nabokommuner
Interkommunale
selskaper
Lag og foreninger
Private personer/repr. for private personer
Private barnehager i kommunen
Arbeidstakerorganisasjoner
i kommuneorganisasjonen

Ås kommune- Plan, miljø og næring
Vår ref.: 19/01068-9
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Referat
Referatregionaltplanforum28.04.2020– Planprogramfor rulleringav Ås
kommuneplan
Referatfra regionaltplanforumer en foreløpigoppsummeringav innspillfra regionalemyndigheter.
Endeliguttalelsefra den enkelteregionalemyndighetvil normalt foreliggei eget brev i forbindelsemed
formell varsling/høring.
Saksnr:

2020/69018- 42

Dato:

29.04.2020

Referent

EinarMidtsund

Til stede

Vikenfylkeskommune: CharlottSandorJohansen,ChristinLøbach,DianaJervel,JørnHilmar
Fundingsrud,KariElisabethOttestad,Hansen,EinarMidtsund,EllenArntzen,HerdisJohanne
Sletmo,Inger JohanneStrand,Malin Anett OlsenTrømborg,IngvildMarie Kavli,PerAlbert
Kierulf,SondreRise,StigHvoslef
StatensVegvesen:Arne Kolstadbråten,JanAntonsen
Fylkesmannen
i Osloog Viken:StåhleBakstad,KarolineStramrudBech,CarlHenrikJensen
Åskommune:EllenGrepperud,SolveigViste,
BaneNor: NinaMichalowska,
Mattilsynet: Kjetil Indrevær,KlausFottland
Fiskeridirektoratet:Knut KristianSkjolden,
Direktoratetfor Mineralforvaltning(DNM):LarsLibach
Kystverket:AaseMarthinsen

1. Velkommenog presentasjonav deltakere.
PerKierulfønsketvelkommenog deltakernepresentertesegi nettmøtet.
2. Orienteringfra kommunen:
Rulleringav kommuneplanenssamfunnsdelog arealdeler avklarti gjeldendeplanstrategi.Planprogrampå
høringtil 25. mai –skal vedtas16. september
Enrekkesentraletemaerskalleggestil grunn for kommuneplanenssamfunnsdelinkl. arealutvikling,
utbyggingsmønster
og samferdsel.
Gjennomgangav arealstrategiengenereltog med vekt på tre vekstområder,grønngrense,behovfor
næringsarealog sikringav arealertil landbruk,friluftsliv og naturmangfold.
Mye boligreserveri gjeldendekommuneplantilsvarende6000boliger.Fordeltpå Åssentralområde3000
boliger(50%),1400boligeri Solberg(24%),500 boligerpå Vinterbro(8%),og 1100boligerutenom de tre
vekstområdene(18%)
-

LNF-bområdertas ut- men åpneropp for noe spredt boligbyggingpå områdernær kollektivtransport
Presspå hensynssoner–kulturmiljø –selv om hensynssoneretableres-såer det aktivitet på områder
som liggerved dissehensynssonene.
Hvordankan vi sikredisseområdenepå en bedre måte?
Områdersom ikke er regulert og i strid med RPATPvurderestatt ut

Dokumentnr. i sak -
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-

Næringsområder:Er tilrettelagt i Åssentrum.CampusØst,Søråsjordetog nord i kommunenNordby,
Vinterbronæringsparkog Solbergnæringsareal.
Ønskerinnspillpå næringsarealeri tilknytningE6og E18
Rustadporten–innlemmesi Åssentralområdeinnenfor utbyggingsgrensen.
Men skaldet liggesom
LNF-arealeller må det omdisponerestil boligareal?Viktigå utnytte arealenei Åssentrumførst –men
ønskerå gi signalerom at Rustadportener fremtidig boligareal(boligreserve).

3. Tilbakemeldingtil kommunen:
Fylkesmannen
i Osloog Viken:
Miljø:
Positivtat kommunenreviderersamfunnsdelog arealdel.
Skeptisktil at det leggesopp til flere prioriterte vekstområderenn i RP-ATP.
Fylkesmannen
har ført en relativt
strenginnsigelsespraksis.
Hvordanbehandlesinnspillenetil nye byggeområder–hvordan skaldere styre prosessenmed å ta ut arealer
og leggeinn nye?
Landbruk:
NæringsområderlangsE6og E18,Nordby,Vinterbroog Solberg,Korsegårdog Holstadkrysset.Flereav disse
grensermot dyrkamark. Hvordanskaldere ivaretajordverneti utbyggingen?
VikenFK:
Plan:
Betenktpå avviketfra RP-ATP
med 3 vekstområderog at det planleggessåmye vekstutenom Ås
sentrumsområde.Planleggerå leggesakenfram for fylkesrådetfor politisk behandling.Er spent på hvilke
uregulerteområderskaldere ta ut?
Kulturarv:

Ønskeligmed en tydeliggjøringog større integreringav kulturminneverdieri samfunnsdelennår det
gjeldersentraletemaeri planen.Kulturminneverdierkan f. eksknyttesopp til temaer som «Klima»,
«Bærekraftigutvikling»(gjenbrukav eksisterendebyggo.l.), «Friluftsliv»(tilrettelegging/skiltingav
turstier o.l.) og «Folkehelse».
Det gjøresoppmerksompå at Regionalplan for kulturminnerog
kulturmiljøeri Akershusnyliger revidert, vedtatt den 25.11.2019,som nettopp tar for segbl.a. denne
integreringenav kulturminneverdierinnenfor dissesamfunnstemaene.
Planengjelderinnenfor Akershusgeografien,helt til den eventueltblir erstattet med en kulturminneplanfor Vikenfylkeskommune.Viktigå
merkeseger at den har vedtatt planretningslinjerknyttet opp mot regionalplan for arealog transport,hvor
det forventesat kulturminneverdierkartlegges,viktigekulturminnerbevaresog at ny bebyggelsei tilknytning
til kulturminnerog bevaringsområderintegreresslik at man oppnåret godt samspillmellom ny og gammel
bebyggelse.Planenliggerpå Vikensnettsider: https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-forkulturminnevernet/

Kulturminnerer viktigei et bærekraftperspektiv.Den17.4.2020la regjeringenfrem en ny
stortingsmelding.Her vektleggeshvordandet kan væremer klimavennligå ta vare på gamle
bygningerenn å rive og byggenytt. Meldingenliggerher:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/

Det er satt i gangarbeidmed ny kulturminneplanfor Ås.Hvordanskaldenneimplementeresi
kommuneplanen.Hvordansikrerarealdelenviktigekulturminneverdiergjennomhensynssoner,
bestemmelserog retningslinjer?
Friluftslivog folkehelse:
Fokuspå å sikregod tilgangfor alle innbyggeretil arealerfor fysiskaktivitet, idrett og friluftsliv bør
synliggjøresbådei kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel,som en sentralstrategifor å bådesikresosial
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bærekraft,klima-og miljømessigbærekraft,god stedsutviklingmed trivsel og bokvalitet,god helseog aktive
reisevaner.Det er positivt at friluftsliv er knyttet tett opp til arealutviklingeni Ås,og at dette er vektlagti
konsekvensutredning
for arealplanen.DOK-grunnlaget
fra kartleggingog verdsettingav friluftsområderblir en
viktig del av kunnskapsgrunnlaget
i dette arbeidet.Det er positivt at Åskommunehar gjennomførtdette. Det
blir ogsåviktig å koble på det arbeidetsom nå er satt i gangmed planleggingfor friluftslivetsferdselsårer,der
det ogsådanneset viktig kunnskapsgrunnlag
for stier og turruter i kommunen.
Positivtat kommunenvisertil Regionalplan for fysiskaktivitet, idrett og friluftsliv. Denneleggerføringerfor
hvordanman kan ivaretadette i kommunaleplaner,og ogsåi arealutviklingmed tanke på sambruk,
lokaliseringav idrettsanleggog ivaretagelseav viktigeferdselsårerog rekreasjonsområder.
Betydningenav egenorganisertfysiskaktivitet kommerlite fram i planprogrammet.Det vil værenaturlig at
egenorganisertfysiskaktivitet og friluftsliv ogsåfremhevesunder temaet Kultur,fritid, idrett og frivillighet i
samfunnsdelen.
Klimaog miljø:
Gledeligat klimaog miljø vektleggesi planprogrammet.Viktigå få kartfestet områderfor masseforvaltning.
Naturmangfoldog vekststår i motsetningtil hverandre.Har kommunenvurdert å drøfte arealnøytralitet,slik
at arealregnskapetgår i null? Arealregnskapsom metode er nyttig i kommuneplanlegging.
Mattilsynet:
Gjersjøensom drikkevannskildeer spesieltviktig. Nedbørssonenbør visessom hensynssonei
kommuneplanen.(Visertil det Nordre Follohar gjort.)
Med den sterkeveksteni Folloer det ikke drikkevannsreserver
til lengeenn 2030.Det er behovfor nye tiltak.
Direktoratfor mineralforvaltning:
Har ingenvesentligeinnspill,men følgermed på situasjonenpå Vinterbro.
Fiskeridirektoratet
Spørom hvilketanker kommunengjør segmht at Åser kystkommune.
Statensvegvesen
Solberger en naturlig del av Skitettsted. Det er utfordrendeat Ås prioriterer utbyggingi strid med innenfra
og ut-strategiensom Nordre Follovektleggerfor utbyggingav Ski.
Ogsåutfordrendeat Åsprioriterer spredt utbygginglangsveienei stedet for i knutepunktene.BrahvisÅs
klarer å rydde opp i spredt boligbygging/LNF-b
4. Oppsummerendekommentarer
Litt utfordrende at arealdelenkommersamtidigsom samfunnsdelen.Blir mye fokuspå innspilltil arealdelen
uten politiskdrøfting av hvilkenretning samfunnsutviklingen
skalha.
Visertil fylkeskommunens
arbeid med Regionalplanstrategisom bruker FN’s17 bærekraftmålfor å analysere
situasjonenvi står i. FN17 kunnevært viktig verktøyfor Åssom har så stor vekst,ogbør kommetydeligere
frem i planprogrammet.
Arealstrategiensom foreslåsavvikerfra vekstprinsippeti RP-ATP,
som har Åssom regionalby og skalta 90%
av veksten,mensdet nå foreslåstre vekstområder.Solberginngåri Skiog vekstenburde avklaresmed Nordre
Follo.Er dere forente med Nordre Follo?
Nordby/Vinterbroer en del av spredt utbyggingi Ås.
Åskommunehar gjort en fantastiskjobb med områdeplanfor Åssentralområde.Vi etterlysersammenhengen
mellomdette arbeidetog kommuneplanen?

Åskommune
Postboks195
1431ÅS

Vårref.: 253260/2020- 2020/107849
Deresref.:
Dato:28.05.2020

Åskommune- Rulleringav kommuneplanen- varselom oppstartav
planarbeid
Det visestil kommunensoversendelsedatert 20.03.2020av varselom oppstartav
planarbeidetog høringav planprogramfor kommuneplanarbeidet.
Planprogrammeter vurdert ut fra fylkeskommunens
rolle som regionalplanmyndighet,
forvalter av fylkesvei,fagmyndighetfor kulturminnevernog prosessmyndighet
etter
vannforskriften.Vikenfylkeskommunehar følgendemerknader:
Generelt
Det er positivt at kommunenrevidererkommuneplanenssamfunnsdelog arealdel.
Planprogrammeter ogsådrøftet i regionaltplanforum28.04.2020,jfvedlagte referat.
Kommuneplanenble ikke revidert i sisteperiodeog gjeldendekommuneplanble utarbeidet
før den regionaleplan for arealog transport (RP-ATP)
ble endeligvedtatt. Kommuneplanens
samfunnsdelhar stor betydningsom et strategiskverktøyfor lokal samfunnsutvikling,for
kommunaletjenesterog hva kommunenønskerfor sineinnbyggere.Det kanvære
utfordrendeat samfunnsdelenog arealdelenplanleggesog utarbeidessamtidig.Det kan lett
bli mye fokuspå innspilltil arealdelenuten politisk drøfting av hvilkenretning
samfunnsutviklingen
skalha.
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus(RP-ATP)
pekerpå Åssentralområde
som regionalby og prioritert vekstområdesom skalta 90 % av veksteni kommunen.I
planprogrammetpekerimidlertid kommunenogsåpå Solberg,som liggeri tilknytningtil
regionbyenSki,som prioritert vekstområde.Det foreslåsogsåen langsiktigarealstrategisom
har tre prioriterte vekstområder,hvor man har valgtå ta med Vinterbrosom prioritert
vekstområdei tillegg til Åsog Solberg.Arealstrategiensom foreslåsavvikervesentligfra
vekstprinsippeti RP-ATP.
Samfunnsdelen
Fylkeskommunen
vurdererat Åshar gjort et godt arbeidmed planprogrammetfor å
oppdaterekommuneplanenog svarepå utfordringenekommunenmøter som en
vekstkommune.Det satsespå en bærekraftigutviklingi kommunen.Det er positivt at
samfunnsdelenskalbyggepå FN’s17 bærekraftmålog at det leggesvekt på å sikre
naturmangfold,landbruk,friluftsliv og kulturmiljøer.
PLANAvdelingfor kommunaleplaner
Postadresse:
Postboks220, 1702SARPSBORG
Besøksadresse:
GalleriOsloSchweigaards
gate 4, 0185 OSLO
Telefon:32 30 00 00
Dokumenteter elektroniskgodkjent

E-post:post@viken.no
Internett:www.viken.no
Org.nr.:921693230

Kulturarv
Det er ønskeligmed en tydeliggjøringog større integreringav kulturminneverdieri
samfunnsdelennår det gjeldersentraletemaer i planen.Kulturminneverdierkan f. eksknyttes
opp til temaer som «Klima»,«Bærekraftigutvikling»(gjenbrukav eksisterendebyggo.l.),
«Friluftsliv»(tilrettelegging/skiltingav turstier o.l.) og «Folkehelse».
Det gjøresoppmerksom
på atRegionalplan for kulturminnerog kulturmiljøeri Akershusnylig er revidert, vedtatt den
25.11.2019,som nettopp tar for segbl.a. denneintegreringenav kulturminneverdierinnenfor
dissesamfunnstemaene.
Planengjelderinnenfor Akershus-geografien,
helt til den eventuelt
blir erstattetmed en kulturminneplanfor Vikenfylkeskommune.Viktigå merkeseger at den
har vedtatt planretningslinjerknyttet opp mot regionalplan for arealog transport,hvor det
forventesat kulturminneverdierkartlegges,viktigekulturminnerbevaresog at nybebyggelsei
tilknytningtil kulturminnerog bevaringsområderintegreresslik at man oppnåret godt
samspillmellom nyog gammelbebyggelse.Planenliggerpå Vikensnettsider:
https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/
Kulturminnerer viktigei et bærekraftperspektiv.Den17.4.2020la regjeringenfrem en ny
stortingsmelding.Her vektleggeshvordandet kanværemer klimavennligå ta vare på gamle
bygningerenn å rive og byggenytt. Meldingenliggerher:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781
Friluftslivog folkehelse:
Fokuspå å sikregod tilgangfor alle innbyggeretil arealerfor fysiskaktivitet, idrettog friluftsliv
bør synliggjøresbådei kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel,som en sentralstrategifor
å bådesikresosialbærekraft,klima-og miljømessigbærekraft,god stedsutviklingmed trivsel
og bokvalitet,god helseog aktivereisevaner.Deter positivtatfriluftsliv er knyttettett opp til
arealutviklingeni Ås,og at dette er vektlagti konsekvensutredning
for arealplanen.DOKgrunnlagetfrakartleggingog verdsettingav friluftsområderblir en viktig del av
kunnskapsgrunnlagetidette arbeidet.
Det er positivt at Åskommunehar gjennomførtdette. Det blir ogsåviktig å koble på det
arbeidetsom nå er satti gangmed planleggingfor friluftslivetsferdselsårer,der detogså
dannesetviktig kunnskapsgrunnlag
for stier og turruter i kommunen.
Positivtat kommunenvisertil Regionalplan for fysiskaktivitet, idrett og friluftsliv. Denne
leggerføringerfor hvordanman kan ivaretadette i kommunaleplaner,og ogsåi arealutvikling
med tanke på sambruk,lokaliseringav idrettsanleggog ivaretagelseav viktigeferdselsårerog
rekreasjonsområder.
Betydningenav egenorganisertfysiskaktivitet kommerlite fram i planprogrammet.Det vil
værenaturlig ategenorganisertfysiskaktivitetog friluftsliv ogsåfremhevesunder temaet
Kultur,fritid, idrett og frivillighet i samfunnsdelen.
Klimaog miljø:
Fylkeskommunen
ser det som gledeligat klimaog miljø vektleggesi planprogrammet.
Naturmangfoldog vekststår i motsetningtil hverandre.Har kommunenvurdert å drøfte
arealnøytralitet,slik at arealregnskapetgåri null? Arealregnskapsom metode er nyttig i
kommuneplanlegging.
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Universellutforming
Såvidt vi kan se er ikke universellutforming nevnt som utredningsbehov.Det er viktig å
fokuserepå universellutforming tidlig i planprosessen.
Det bør vurderesom det skal
innarbeidesbestemmelserknyttet til universellutforming i kommuneplanen.
Kommuneplanens
arealdel
Gjeldendekommuneplanble utarbeidet før den regionaleplan for arealog transport (RP-ATP)
ble endeligvedtatt. Arealreservenetil boligeri gjeldendekommuneplaner megetstore og
gjør det utfordrendeå kanaliserevekstentil kommunesentereti samsvarmed føringenei
regionalplan for arealog transport.Å kanaliserehoveddelenav befolkningsveksten
til de
prioriterte vekstområdeneer en grunnleggendeføring i den regionaleplanen.Formåleter å
understøtteattraktiv stedsutvikling,dempebiltransportog stimuleretil at
persontransportveksten
tas med kollektivtrafikk,sykkelog gange
I gjeldendekommuneplaner det en boligreservetilsvarende6000 boliger.Fordeltpå Ås
sentralområde3000 boliger(50%),1400boligeri Solberg(24%),500 boligerpå Vinterbro
(8%),og 1100 boligerutenom de tre vekstområdene(18%).Kommunenbør væremeget
restriktivemed å åpnefor nye områder.
Fylkeskommunen
vil sterkt frarådeat kommunenavsetterSolbergog Vinterbrosom
prioriterte vekstområder,noe som vil leggeopp til vesentligvekstnord i kommuneni strid
med RP-ATP.
Utviklingenpå Solbergmå samordnesmed Nordre Follokommunesstrategifor
utbygging«innenfraog ut» i Ski.
Utbyggingpå Vinterbrobør begrensestil vedlikeholdsvekst
og for nødvendig
utbedringav infrastruktureni området.
Viktigeregionaleinteresser
Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus
Et av hovedmålenei regionalplan for arealog transport i Osloog Akershuser at
utbyggingsmønsteret
skalværearealeffektivt,basertpå prinsipperom flerkjernet utviklingog
bevaringav overordnetgrønnstruktur.Planenskalbidra til å nå det fellesmålet for Osloog
Akershus,fastsattgjennomStortingetsklimaforlikog Oslopakke3, om at
persontransportveksten
i områdetskaltas med kollektivtransport,gangeog sykkel.
For å nå målenei den regionaleplanener det utarbeidetretningslinjer(R1-R19)for
kommunensplanarbeidgjennomrollen som arealmyndighet.I tillegg til de generelle
retningslinjeneer det vedtatt et handlingsprogramsom spesifisereren rekkeoppgaversom
gjennomføresi oppfølgingenav den regionaleplanen.PunktH3 i handlingsprogrammet
lister
opp sentraleoppgaversom kommuneneer gitt ansvarfor ved revisjonav kommuneplanens
arealdel.
Bolig-og arbeidsplassvekst
- dimensjoneringsgrunnlag
(R2,R3,R4)
I henholdtil den regionaleplanenforventesdet at kommunenutarbeideret
dimensjoneringsgrunnlag
for bolig- og arbeidsplassvekst
i prioriterte vekstområder.
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Langsiktiggrønngrense(R8,H3)
I regionalplan for arealog transport er det en forventningom at kommunenskaldefinereen
langsiktiggrønngrensefor prioriterte vekstområder.Akershusfylkeskommunega i 2018 ut en
veiledersom beskriveren metodikkfor utarbeidingav grønngrense.
I arbeidetmed områdeplanenfor Åssentralområdehar kommunengjort godeanalyseri tråd
med føringenei RP-ATP.
Dette må anvendesi det viderekommuneplanarbeidet.
Fylkeskommunen
anbefalerat kommunenpå tilsvarendemåte bruker arealregnskapsom
metode i arbeidetmed kommuneplanenog vurdereren mer arealnøytralutvikling,som bedre
kan sikrenaturmangfold,landbruk,friluftsliv og kulturmiljøer.
Kommunenoppfordrestil å gjøreen tilsvarendeanalyseav arbeidsplassveksten,
jf. føringeri
regionalplan for arealog transport.Rett lokaliseringav næringsvirksomhet
er vesentligfor å
nå målenei den regionaleplanen.Områdenesom foreslåsvurdert til utvidelseav
eksisterendenæringsområdereller som nye næringsområderlangsE6og E18vil være
utfordrendemht jordvernet.Det nye Holstadkrysseter lokalisertlangt unna tettstedene,og
en foreslått næringsutviklingher vil naturlig nok bli bilbasert.
Vurderingav områderi gjeldendekommuneplan(R5)
I regionalplan for arealog transport er det en forventningom at områderavsatttil utbygging
i gjeldendekommuneplan,som ikke er regulert, og som ikke er i tråd med mål, strategierog
retningslinjeri den regionaleplanen,skalvurderestatt ut ved revisjonav kommuneplanens
arealdel.Eventuellvidereføringav slikearealertil utbyggingsformåli ny kommuneplanskal
begrunnes.Det er positivt at planprogrammetleggeropp til at uregulerteområderskaltas ut.
Det er ogsåpositivt at LNF-bområdenei gjeldendearealplantas ut. LNF-bområdeneåpnet
for betydeligspredt boligbyggingi kommunen.
MobilitetsprogramFollo
Akershusfylkeskommuneutarbeideti 2016 en mobilitetsanalysefor delregionenei Akershus,
som en oppfølgingav Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus.RegionbyeneSki
og Åser omtalt. Analyseneskulleværeet felleskunnskapsgrunnlag
og bidra til koordinert
prioritering av areal-og samferdselstiltakmellom kommune,fylkeskommuneog stat.
Samfunnethar begrensedeoffentlige ressursertil utviklingav infrastruktur.Det er derfor
viktig at kommunengjennomsin kommuneplanlegging
velgerhvilkestedersom skal
prioriteres.Fylkesvei152 blir omtalt i analysenog gjennomÅsblir fylkesveienutpekt som et
prioritert problemområdefor framkommelighetfor buss,på grunn av høy trafikk og lav grad
av prioritering av buss.Det nevnesat det må vurdereshvordandet kanleggestil rette for at
bussenkan kommeuhindret frem igjennombyene.Vi visertil mobilitetsanalysenfor Folloog
håperden kan væreet grunnlagi viderearbeidmed kommuneplanenfor Ås.
Trafikalekonsekvenser
I planprogrammetkapittel 5 gis det oversiktover tema som skalinngåi KUav arealinnspilltil
kommuneplanensarealdel.Lokaliseringog transport er tatt med som tema og det nevnesat
avstandtil ulike funksjonerog veinett skalangis.Det er positivt at behovfor transport skal
utredesfor alle arealinnspill.Det er viktig å få belystde trafikalekonsekvensene
på
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fylkesveinettetog behovfor nye gang-og sykkelveistrekninger.
Det er viktig at utredningene
leggervekt på hvordannye utbyggingsområderfår en best mulig tilknytningtil kollektivtilbud.
I planprogrammetleggesdet ikke opp til en overordnetutredningav lokaliseringog transport,
såvidt vi kan se.Vi menerdet bør utredeskonsekvenserfor transport som helhet, som følge
av arealfordelingenplanprogrammetleggeropp til. Enslik utredningbør leggestor vekt på
hvordanarealdisponeringen
kan bidra til mindre biltrafikk og få flere til å velgegange,sykkel
og kollektivsom transportmidler.Statensvegvesensnasjonalegå- og sykkelstrategi,samt
prinsippetom universellutforming, er sentraleføringerfor mer miljøvennligpersontransport.
Byggegrenser
og rammeplanfor avkjørsler
Det er bestemmelserknyttet til byggegrenserlangsfylkesveierog rammeplanfor avkjørsleri
gjeldendekommuneplan.Vi ber om at dette må videreføresi ny kommuneplan.Vi ønsker
gjerneen dialogom bestemmelsene,blant annet for å gjennomgågjeldendebyggegrenser
langsfylkesveienei Åsog hvilkeveier i kommunendet er viktig å sikremot gjenbygging.
Parkering
Parkeringsbegrensning
kan benyttessom virkemiddelfor å begrensebilbruk,fordi
begrensningi parkeringsmuligheterkanfå flere til å velgeå ikke eie bil eller en velgerå
benytte andretransportmidler,som fortrinnsviså gå eller sykle.Parkeringsstrategi
bør bli et
tema i kommuneplanprosessen
og det bør fastsettesrestriktivemaksnormerfor bilparkeringi
tettstedene.Det bør samtidigstilleskrav til antall og kvalitet på sykkelparkeringsplasser.
Arealertil masseforvaltning
Planprogrammetleggeropp til innspilltil arealerfor håndteringav overskuddsmasser.
Det er
positivt at innspillskalvurderesi tråd med anbefalingenei Regionalplan for masseforvaltning
i Akershus.Det er ogsåbra at lokaliseringav massedeponivurderespå overordnetnivå i
kommuneplanenog ikke gjennomenkeltreguleringereller dispensasjoner.
Viken
fylkeskommuneer opptatt av å få belysttrafikaleog miljømessigekonsekvenserknyttet til
lokaliseringav nye massedeponier.Utredningav trafikalekonsekvensermå inkludere
vurderingav tilstand på fylkesveiersom blir berørt av sliketiltak.

Med vennlighilsen

HildeHermundsgårdReine
fylkesdirektør
PerAlbert Kierulf
avdelingslederkommunaleplaner
Kopitil:
FYLKESMANNEN
I OSLOOGVIKEN
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Referansenummer: 2I42T2

Registrert dato:25.05.2020 15:23:37

Antall vedlegg: 3

Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

994486705
Foretak/lag/forening

Bygghuset AS
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Trollåsv. 4
Postnummer

1414
Poststed

TROLLÅSEN
Telefon

97043775
E-post kontakt

steinar@bygghuset.no

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

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
Arealinnspill_Brekkeveien_Gartnerløkka.pdf

Arealinnspill_Brekkeveien_Nordre Brekke.pdf
Arealinnspill_Brekkeveien_VEDLEGG.pdf

BREKKEVEIEN

Arealinnspill
rullering
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25.
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av Pir II på vegne

- GARTNERLØKKA

til planprogram
Kommuneplanen
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2020
av Bygghuset
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1 Forord og fakta
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Grønn grense /utbyggingsgrense

14

6

Forslag til grønn grense

16
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Bærekraftige
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8

Stedet i dag - egnethet

20

9

Oppsummering

og hensikt

boligområder

- en kvalitet i Ås

i Ås

av kartlegging

22

10 Grep for området

24

11 Inspirasjonsbilde

26

12 Boligtyper

og ulike behov

28

13 Fremtidig

boligutvikling

Illustrasjonsplan
Prinsippsnitt

32

14 Utnyttelse
Vedlegg
Kartlegging etter sjekkliste for dokumentasjon
Oversikt over dyrkbar jord

av arealinnspill

1. F o r o r d o g fa k ta
Det er utarbeidetto arealinnspillfor det samme
området;Brekkveien- Nordre Brekkeog
Brekkeveien- Gartnerløkka.Diagrammenepå
motsattsideviserhvordaninnspilleneadskillersegi
omfang.Arealinnspilleneer sattopp som to separate
dokumenter.
Brekkeveien
- GartnerløkkaVi foreslårher en
arealendringav LNFR-område,som i hovedsaker
en nedlagtgartnerieiendommed tilhørendeboliger
og uthus.En mindre del av områdeter registrertav
NIBIO som fulldyrka jord, men detteer ikke tilfelle.
En stor del av dettearealeter utdaterteveksthus
som står på fyllmasser.Veksthusene
har ikke vært i
bruk på ereår. Øvrig areal,registrertsom fulldyrka
jord er ikke dyrket og er dårlig arrondertmed ell
i dagen,jord med steinog grusog plenareal.Mye
av dettearealethar ikke vært i produksjonsiden
1990-tallet.
2a - Vedlagt kart - grunnkart

med områdeavgrensing

Gartnerløkka

Brekkeveien
– NordreBrekkeHer foreslårvi et
helhetliggrep,som omfatterarealendringav LNFRområdetil boligbebyggelse
og evt.naturområde.
Seegetdokumentfor ArealinnspillBrekkeveien
–
NordreBrekke.

Brekkeveien

53/63

områdeavgrensning

Brekkeveien

- Gartnerløkka

53/63

53/1

BOLIGBEBYGGELSE

53/1

BOLIGBEBYGGELSE
53/4

53/4

Analyse og grep
Påbakgrunnav gjeldendeføringer,befaringog
kartleggingav stedet,er det gjennomanalyser
utarbeidetet forslagtil fremtidig grepfor området.
Dette grepetdannergrunnlagfor et forslagtil
hvor utbyggingsgrense
/”grønn grense”kan settes
i den sørligedelenav Ås sentralområde.Videre
er grepetillustrert med prinsipielleløsninger
i en illustrasjonsplan,et prinsippsnittog et
”drømmebilde”.Dette dokumentetskalbelyse
potensialetområdethar i segtil å bli et unikt og
attraktivt boligområde,som gir tilbake til sitt
nærområdeog Ås sentralområde.

for aktuelle eiendommer

- Nordre Brekke

53/58

53/58

GRØNTSTRUKTUR/NATUROMRÅDE

LNFR/NATUROMRÅDE
LNFR

1

Fakta om arealinnspill

Brekkeveien

LNFR

- Gartnerløkka

1a - Område/skolekrets
1b - Adresse
1c - Gårds- og bruksnummer
1d - Forslagstiller
1e - Dagens bruk
1f - Områdets størrelse i dekar (daa)

Åsgård
Brekkeveien
60, 62 og 64, Bjørkestubben
11
53/4,53/63 og del av 53/58 (53/1 inngår i området med foreslås ikke endret)
Bygghuset
AS og grunneiere
Bolig, nedlagt gartneri
Område for arealendring
= 23,6 daa / Eiendommene
totalt = 83,7 daa

1g - Formål i gjeldende kommuneplan
1h - Hensynssone
i gjeld. kommuneplan
1i - Ønsket formål
1i - Antall boenheter

LNFR - se kart s. 10
Ingen - se kart s. 10
Boligbebyggelse
- grøntstruktur/naturområde
74 boenheter

BOENHETER
37

I GARTNERLØKKA
37

R E KKE H U S

22

11 R E KKE H U S D U P L.
1 F LE XI -4

4

1 F LE XI -3

3

4 F LE XI -2

8

AN TALL

BOLI

B OEN H ETER

GOM R ÅD E TS
STØRRELSE

BOLI

4

74

GER

PR . D EKAR

20.000
3,7

5

2 . B a kg r u n n o g h e n si k t
Bakgrunn og hensikt
Forslagtil planprogramfor rullering av
kommuneplanenligger ute til o entlig ettersyn.
Det åpnesi den forbindelseopp for å sende
inn arealinnspill.Dette arealinnspilletgjelder
kommuneplanensarealstrategi,arealtil boligformål;
1. Nye boligområderog 2. Utbyggingsgrense.
Deler
av det markerteområdetpå kartet,foreslåsendret
fra LNF til boligformål.Arealinnspilletforeslår
dermedogsåhvor utbyggingsgrensen
(viderekaldt
GRØNN GRENSE)bør gåi den sørligedelenav Ås
sentralområde.Hensiktenmed dettearealinnspillet
er å bidra til en bærekra ig arealutviklingi Ås,
hvor det tilretteleggesfor veksti sentralområdet,
samtidigsom det karakteristiskesentrumsnære
kulturlandskapetbevares.
Ås oppleveren befolkningsvekstknyttet til utvikling
av NMBU, samlokaliseringav Veterinærhøgskolen

og åpningav Follobanen.Deter behovfor
langsiktigog helhetligplanleggingfor å sikre et
mangfoldig,attraktivt og fremtidsrettetboligtilbud.
Den fremtidigevekstenog utviklingen av Ås,
bør siktepå å ivaretaÅs sin identitet,som bl.aer
knyttet til kultur- og naturlandskapet.Med dette
arealinnspilletønskervi å synliggjøredet potensialet
som ligger i å endrearealformålettil den tidligere
gartnerieiendommentil boligformål,og dermed
fastsettegrønngrensepå sørsidenav detteområdet.
Området i dag
Arealinnspilletgjelder ereeiendommersom
ligger mellom Brekkeveienog Bjørkestubben,i den
sydligstedelenav Ås sentralområde.Områdetligger
delvisinneklemti alleredeutbyggetboligområde,ca
1,5 km i lu linje fra Ås stasjon.
Eiendommenebeståri daghovedsakeligav et nedlagt
gartneri,noen boliger,uthus og noe grøntstruktur.

Egnethet
Områdetanseså væresværtgodt egnetsom
boligområdepå grunn av sin nærhettil Ås stasjon.
Det er gangavstand
og godt tilrettelagtfor å
gåog sykleinn til Ås sentrum,samttil skoler,
idrettsfasiliteterog frilu sområder.

Forslag til GRØNN GRENSE
Utvikling av detteområdetkan bidra til en
bærekra ig utvikling av Ås som tettstedog
regionaltknutepunkt.Fastsettelsen
av grønngrense
vil tilføre nyekvalitetertil nærområdetog Ås
sentralområde.

Områdethar mangestedligekvalitetermed
eksisterende
grøntstruktur(”hundremeterskogen”)
og kontakt til kulturlandskapet.Områdetvil inngå
naturlig i et alleredevelfungerendeboligområde,
med mangemuligheterfor å skapehøy bokvaliteti
området.

Langssørvestsidenav områdetgår det et grøntdrag
med en bekk.Det foreslåeså åpnedelerav
bekkensom ligger i rør og utvide grøntstrukturen
langstiltenkt boligområde.Dettevil danneen
del av grønngrensefor den sørligedelenav Ås
sentralområde.

Områdeter alleredei dagbebygdmed tre bolighus,
samt eregamleuthusog utdaterteveksthusute
av dri . Områdetvil kunne få et lø vedå utvikles
videresom et samletboligområde.Områdetvil
danneen naturlig avgrensningav Ås sentralområde.

I grøntdragetetableresen sti som vil gi
tilgjengelighettil ”hundremeterskogen”,
samtvidere
mot frilu sområdetVardåsen.Stienkan kobleseg
på forbindelsermot sentrumog kobling mot Eldor/
Tiuråsen,vedå gåoverjordet i sør.

Områdets plassering i Ås sentralområde
Del av eiendommen hvor arealbruken foreslås
endret til boligbebyggelse
og grøntstruktur

Ungdomsskole
NMBU

Sentrum

Del av eiendommen som
forblir jordbruksareal

Ås stasjon
VGS

Barneskole

53/63
Kobling til Eldor /Tiuråsen
Lek/aktivitet
1,5 km fra Ås stasjon

53/58

53/4
”Grønn grense”
Sti

53/1

53/58
”Grønn
grense”

2,0 km fra Ås stasjon
Vardåsen
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”Hundremeterskogen”

53/1
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3. P l a n e r o g fø r i n g e r - r e g i o n a l e
Fylkesmannens forventningsbrev
Det nevnesmangetemaer,følgendeanseså være
relevantefor detteområdet:
Samfunnsog arealplanlegging
med fokuspå:
Bærekra ig utvikling, folkehelseog boligsosiale
hensyn,klimatilpasningog naturbaserteløsninger,
jordvern og økt matproduksojn,naturmangfoldog
sammenhengende
blågrønnestrukturer.

Reginal plan for areal og transport i Oslo og
Akershus
Hovedmål:
Planenskali hovedsaksikre et areale ektivt
utbyggingsmønster
med mer konsentrertvekst
og mindre byspredning.Dette bidrar til å øke
veksteni kollektivtra kken, samtsikrevern av
jordbruksarealog regionalgrønnstrukturutenfor
prioriterte vekstområder.Planener byggetopp
rundt arealstrategier
og transportstrategier,
som bl.a
handlerom:

A1 Konsentrerhoveddelenav veksteni bolig og
arbeidsplasser
til prioriterte vekstområder
Ås er sammenmed Ski,utpekt som regional
by og særligeinnsatsområdefor økt by- og
næringsutvikling.Hoveddelenav veksteni boliger
skalprioriteresi vekstområder.
A2 Utvikle prioriterte vekstområdermed bokvalitet
Planenfokusererpå økt tetthetog bokvalitet,samt
viktighet av gangavstand
til et bredt spekterav
målpunkter.Gangavstand
bør værestyrendefor hvor
arealutviklingskalskje,og hvor ulike funksjonerskal
ligge.I regionalebyeranbefalesdet en maksavstand
på 2 km fra boligområdertil kollektivknutepunkt.
A3 Innenfor prioriterte vekstområderbør vekstgå
foran vern:
Hensyntil vekstbør gåforan vern av
jordbruksområderog regionalgrønnstruktur
innenfor en langsiktigutbyggingsgrens/grønn
grenserundt de prioriterte vekstområdene.
Når
vernetsamtidigstyrkesutenfor de prioriterte
vekstområdene,
vil det bidra til å spare
jordbruksarealerog regionalgrønnstrukturi et
langsiktigperspektiv.
I kommuneplanensarealdelforventesdet at det
de neresen langsiktigavgrensningav de prioriterte
vekstområdene
med utgangspunkti dagens
byggegrense.
Lokal blå- og grønnstrukturog
egenarter særligviktig å ivaretanår de prioriterte
vekstområdene
blir tettereutbygget.
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Når vekstskalgåforan vern av jordbruksarealerog
regionalgrønnstrukturer det visseforutsetninger
som må oppfylles:
• Potensialetfor fortetting og transformasjoni
eksisterende
byggeområdeer planlagtutnyttet.
• Nye arealersom ønskestatt i bruk gis en høy
arealutnyttelse.
Dette vil begrensebehovetfor å
utvide byggeområdet.
• En utvidelseav byggesonen
er nødvendigfor å
nå vekstmåletfor det prioriterte vekstområdetmot
2030.
Grønn grense:Grønnegrenserer et virkemiddelsom
tasi bruk på stederder sterkbyvekstfører til behov
for å sikre grønneverdierfor viderebyspredning,
og å stimuleretil å bygge«innenfraog ut». Grensen
markererhvor byeneller tettstedetslutterog
vernetbegynner,og skalgi stabilerammerfor den
langsiktigeplanleggingenav arealeneinnenfor
grensen.
A4 Utenfor prioriterte vekstområderbør vern gå
foran vekst:
En konsentrertutbyggingi de prioriterte
vekstområdene
vil gi bedrebeskyttelseav
jordbruksarealer,kulturminner og kulturmiljøer, og
regionalgrønnstrukturfor biologiskmangfoldog
frilu sliv utenfor vekstområdene.
Hensyntil viktige arealverdier,som ligger utenfor
de prioriterte vekstområdene
skalprioriteresforan
utbygging.
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4. P l a n e r o g fø r i n g e r - k o m m u n a l e
Bærekra ig utvikling skalværeførendefor
planarbeidet,FNs17 bærekra smålskalbli en del av
grunnlagetfor samfunns-og arealplanleggingen
i Ås.
Folkehelse-planlegging
kan fremmegod helse,
utjevneforskjellerog skapeøkt sosialtilhørighet
Boligerog bomiljø- det skalutviklesnok
boliger somdekkeralle behovgjennomlivet.
Flergenerasjonsboliger,
eldrekollektivog mikrohus
er eksemplerpå boformersom kan undersøkes
nærmere.
Kommuneplanens samfunnsdel
Barn og ungesoppvekstvilkårog nærhettil gode
I kommuneplanenssamfunssdeltrekkesdet frem
må
sentraletemaer,hvor ereav disseer særligrelevante barnehager,skoler,leke-og oppholdsarealer
inngå i planleggingav boligområder.
i dennesammenheng:
Klimatilpassningmåfølgesopp gjennom
2g - Gjeldende kommuneplan
Ås sentralområde
planleggingav nyeområderog særligvedendret
arealbruk.Planleggingsom bidrar til å redusere
klimagassutslippmå prioriteres.
Arealutvikling,utbyggingsmønster
og samferdselmangehensynmå tasog interresermå veiesopp mot
hverandre.Fastsettingav grønngrense,er et godt
eksempelpå en sammensattproblemstillingsom skal
håndteresgjennomkommuneplanensarealdelog
tilhørendearealstrategi.
Planprogram for rullering av
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Kommuneplanenssamfunnsdelog arealdelskal
rulleres.Det er derfor utarbeidetet planprogram,
som dettedokumenteter et arealinnspilltil.
Planprogrammettrekker frem de viktigstenasjonlae
og regionaleføringeneog sier følgendeom
samfunnsdelenog arealdelen:

Områderegulering Ås sentrum - relevant
Områdereguleringen
har til hensiktå sikreat
tettstedeter rustet til fremtidig vekst.Plankartet
viserboligområdermed ulik tetthet fra 80-200%
BRA.Dette muliggjør høy utnyttelseenkeltesteder
og lavereutnyttelseog tilpassningtil eksisterende
boligområderder det er behovfor det.

Bolipolitisk plan for Ås kommune 2020-2023
Planenhar som mål å sikre
• tilstrekkeligantall nyeboliger
• variasjonav boligtypersom møterulike behov
• inkluderendeog mangfoldigebomiljøer
• by- og tettstedsutviklingi tråd med
kommuneplanen

Områdereg. Småhusområder - relevant
Planenfor småhusområdeer
skalivaretaeksisterende
kvaliteterog har til hensiktå sikre fellespraksisfor
søknaderom tiltak. Planengjelderfor eneboliger,
eneboligermed sekundærleilighetog tomannsboliger
hvor tillatt BYAer 22%og 26%avhengigav høyder.
Områdereguleringen
og småhusplanen
sikrer til
sammenfremtidig fortetting i sentrum,samtidig
som de verdifulle småhusområdene
blir bevart.
Illustrasjonenunder viserat typologi, høyderog
utnyttelsevariererog tilpassestilstøtendebebyggelse.
Det er ikke aleneavstandtil sentrumsom avgjør
hvordandet bygges.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanensarealdelskalfølgeopp nasjonale
og regionaleføringerog setterrammerfor utbygging
og vern av arealeri kommunen.Kommuneplanens
arealdeler viktigstearenafor å konkretisere
arealstrategiene
og gi dem lokal tilpasningog
detaljering.
I følgekommunenslangsiktigearealstrategier
Ås sentralområdeutpekt som ett av tre priorierte
vekstområder.Kommunensboligprogramangir at
det skalbygges3000boenheteri Ås sentralområde
frem mot 2035.
I kommuneplanensarealdelskaldet de neresen
langsiktigavgrensingav de prioritere vekstområdene,
med utgangspunkti dagensbyggegrense.
Områdeter i gjeldendekommuneplanavsatttil
formåletLNFR.
10

Illustrasjon fra områderegulering
for Ås sentrum. Bebyggelsen
gir inntrykk av omfang og sammenheng med øvrig
sentrumsbebyggelse
og boligområder.
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5 . G r ø n n g r e n s e / u tb yg g i n g s g r e n s e - e n k va l i te t i Ås
G R ØN N G R E N SE

ÅS SI N I D E N TI TE T

Grønn grense er et verktøy for å hindre:

Hvor går grønn grense?

•

For mange

•

Ytterligere

byspredning

Nedbygging

av verdifull

natur-

og

GRENSE settes

kulturlandskap
•

sikre

Nye boligområder
og uten

gang-

langt
sykkel

regionale

byer/

tettsteder

i eksisterende

at de mest

sentrale

vil GRØNN

byggesone

områdene

Ås har en unik mulighet:

•

og

•

er lav.

•

for å

fortettes.

fra kollektivtilbud

avstand

Potensiale for nærhetsby og landbruksby:
ÅS er omringet

av et verdifullt

kulturlandskap
•
•

til daglige

Ø
R
G

NN

GR ENSE

•

rundt

Det er et stort

kompakt

Ås sentralområde

potensiale

for mer

fortsatt

muligheter

Ved å prioritere
bli en unik

i sentrum

Ås har gode

I Ås kommer

kulturandskapet

helt

inn til sentrum.

Byspredning
bymessighet

funksjoner.

natur-

kvaliteter
for å utvikle

å bevare

dette,

by, der urbane
kan oppleves

kan Ås

og landlige

side om side.

en

nærhetsby

Ås sentrumSentrumsnære
landbruksområder

G R ØN N G R E N SE I ÅS
Grønn grense som identitetsskaper:
•

Fastsetting
potensiale

av GRØNN
for å styrke

•

kan mange

mellom

steder

det gul/grønne

gå

•

og

Grønn

Ved å prioritere
sentralområde

grense

kan bli et bilde

på Ås sin

identitet.

bevaring

kulturlandskapet,

bebyggelse.

til Ås som
•

en landbruksby.

grense

i grensen

GRENSE har
identiteten

Grønn

må det vurderes
skal håndtere

Bevaring
i bruk

Ø
R
G

12

vekst

hvordan

Ås

•

i et langsiktig

perspektiv.
•

Å

S

Ø
R
G

GR ENSE
NN

Å

S

GRENSE kan være et langsiktig
for å styrke

inneklemte

kan gjøre

det nødvendig

landbruksarealer

å ta

i randsonen

Ø
R
G

GR ENSE
NN

Ås sitt

mangfold
natur-

og

kulturlandskap
•
•

Å

de blågrønne

øke biologisk

og tilgjengeligjøre

av sentralområdet.

GR ENSE

GRØNN
verktøy

strukturene,
av de sentrumsnære

landbruksarealene,

NN

Grønn grense som en kvalitet i Ås

av det sentrumsnære

GRØNN

GRENSE kan bli en kvalitet

eksisterende

og nye boligområder.

I Ås kan man

bo med

nærhet

til både

natur

kort

for

vei til alt og med

og by!

S
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6 . F o r sl a g ti l g r ø n n g r e n se
Grønn grense ved Gartnerløkka
Variasjon i boligområder
• Grønn grenseforeslåså gåsør for eiendommene Nye boligområderi Ås sentralområde,skalunderstøtte
en bærekra ig utvikling av Ås sentralområde.
53/4 og på tversav 53/58.
•
•
•
•
•

•

Grønn grensede neresog synliggjøresvedat
eksisterende
grøntstrukturutvides
Det etableresen sti langsgrøntstrukturenfor å
gi tilgang til grønnekvalitetertilknyttet ”grønn
grense”
Nytt boligområdeerstatterog lø er et allerede
utbygdområde
Grønn grensei form av grøntstruktur,gir kvalitet
til eksisterende
og nytt boligområde
Grønn grensedanneren naturlig avgrensning
av Ås sentralomårde,samtidigmed at den blir
et reelt fysiskelement,til nytte for mennesker,
planterog dyr.
Grønn grensevedGartnerløkkaviserhvordanen
langsiktigavgrensningav Ås sentralområdekan
settesut fra lokal tilpasningog detaljering.

Ø
GR

NN

GRENSE

ÅS

Mangfoldigheter et viktig begrepfor å oppnåsosial
bærekra , og varierteboligområdermed boligtypersom
dekkerulike behover et godt verktøy.Nye områderkan
følgeprinsipperangåendeutnyttelseog tilpasningtil
eksisterende
boligområder,fra områdereguleringen
for
Ås sentrum.Dettevil, sammenmed småhusplanen,
gi
stor gradav variasjoni boligområderog boligtyperi hele
Ås sentralområde.Det betyr at det i fremtiden ikke kun
vil nnessmåhusområderlengstvekk fra sentrumog
leiligheteri sentrum,slik som en utvikling ”innenfra og
ut” o e ledertil.
Dennemåtenå utvikle Ås sentralområdepå,vil
gjøreat mangeav de verdifulle og karakteristiske
småhusområdene
kan bevares.Variasjoni boligområdene
i heleÅs sentralområde,vil gi eksibilitetmed tankepå
boligbehovi fremtiden,vedat det i enkelteområderåpnes
opp for høyeretetthet,varierteog eksibleboligtypologier.
Variasjoni boligtypologiersom møterulike behov,gir
en variert beboersammensetning
og grobunnfor sosial
bærekra .

Grepet
vil styrke
med

natur-

for grønn

grense,

Ås sin identitet

som landbruksby

og kulturlandskap

samt

identiteten

urbant

sentrum

tett

på sentrum,

som nærhetsby
og varierte

med

et

boligområder.

Grønn grense for Ås sentralområde
Ungdomsskole
NMBU

Sentrum

Grønn grense for Ås sentralområde

Ås stasjon
VGS

Barneskole

53/63

Lek/aktivitet
1,5 km fra Ås stasjon

Kobling til Eldor /Tiuråsen

53/4

53/58

53/1

53/58

2,0 km fra Ås stasjon
Vardåsen
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53/1
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7. E t b æ r e k r a fti g b o l i g o m r å d e i Ås
Prinsipper for bærekraft
Ved innlemming av nye områder til boligformål, bør
det settes særlig fokus på helhetlig bærekra og at
nye boligområder skal være et reelt supplement til
eksisterende og regulerte boligområder. Innlemming av
nye områder til boligformål bør vurderes ut fra stedets
kvaliteter og egnethet, samt prinsippene og løsningene
som legges til grunn. Konseptet for Gartnerløkka er
basert på prinsippene nærhet, bokvalitet, mangfold og
fellesskap.

FELLESSKAP - Fysiske løsninger
kan øke
graden av deltakelse,
deling og møter mellom
mennesker
ved eksempelvis:
•
Mindre privat uteoppholdsareal,
større felles
områder
til lek og aktivitet
•
Tilrettelegge
for felles parsellhager
•
Utlån/leie
av transportsykkel/verktøy/service
•
Byttebod

BÆREKRAFT
Boligområdet
skal legge opp til
en bærekraftig
livsstil
Bomiljøet
inkluderende
Boligområdet
under

skal være
og mangfoldig

skal bygge
fellesskapet

opp
BOKVALITET
- Trivsel er viktig for et godt og
stabilt bomiljø.
Viktige
faktorer
for dette er:
•
Tilgang til uteoppholdsareal
og rekreative
områder
•
Mulighet
for privathet
•
Tilhørighet
gjennom
et sosialt fellesskap
•
Boliger med nok lys i stille områder

NÆRHET - Økt bruk av gange og sykkel til
kollektivtilbud
og viktige
målpunkter
betyr
eksempelvis:
•
Tilrettelegge
for sykkelparkering
rett ved
boligen .
•
Nok plass til flere sykler og lastesykkel
•
Det skal være enklere å ta sykkelen
enn
bilen.
MANGFOLD
- Utvikle varierte
og inkluderende
boområde
betyr eksempelvis:
•
Tilrettelegge
for variasjon
i boligtyper
- eldrekollektiv,
flergenerasjonsboliger,
bokollektiv,
sammen
med de tradisjonelle
boligtypene
•
Tilrettelegge
for kjøpergrupper
som ofte
faller utenfor
•
Tiltrekke
boligkjøpere
som Ås ønsker og
trenger.
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8 . Ste d e t i d a g - e g n e t h e t
Nærhet
Områdethar korte avstandervia gang-/
sykkelforbindelsertil alle funksjonersom skalnås
i hverdagen.Diagrammetunder visesavstandertil
ulike målpunkter.Det betyr at det vil væreenkeltfor
de som skalbo i detteområdetå velgemiljøvennlig
transporti sin hverdag.Tilretteleggingfor gange
og sykkel,skaperi tillegg til miljøgevinsterbedre
folkehelseog økt sosialkontakt i boligområdet,
noe som igjen kan føretil økt trivsel.Tankenom
”nærhetsbyen”er derfor viktig bådemed tankepå
klima og miljø, men ogsåknyttet til nærhetmellom
mennesker.

Stedskvaliteter
Områdethar mangekvalitetersom et fremtidig
boligområde.Områdetligger med eksisterende
boliger mot vest,nord og øst,noe som gjør at et
nytt boligfelt vil skli naturlig inn i eksisterende
boligområde.Langsdelerav områdeavgrensningen
mot sør,liggeret grøntdragmed en liten bekk.
Dette områdethar et stort potensialesom en
”hundremeterskog”og vil danneen naturlig grønn
grenseut mot det karakteristiskekulturlandskapet.
Områdetvil ha godesolforhold,lite støyog trygge
forbindelser.
Utsikt over natur- og kulturlandskap

Bekken i ”Hundremeterskogen”

Naturkvaliteter

Eksisterende grøntstruktur
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7
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1
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ved gartnerieiendommen

KM

0
6
5
GRØNNE

SKOLE

M

1
,8
K
M

2
,8

K
M

UNGDOMSSKOLE

SENTRUM

18

19

9 . O p p s u m m e r i n g a v k a r tl e g g i n g
Oppsummering av kartlegging
«Detaktuelleområdetfor arealendringbeståri
daghovedsakeligav drivhus som ikke er i dri , tre
boliger,gamleuthustilknyttet tidligeredri og øvrig
arealikke egnettil dyrking. Langssørvestsidenav
områdetgår det et grøntdragmed en bekk.Den øvre
delenav bekkenble lagt i rør på 1960-tallet.Det er
et kulturminne (bergkunst)inne på områdeti det
nordvestligehjørnet,samtet tilsvarendeutenfor
områdetpå østsidenvedeksisterende
lekeplass.Ved
eksisterende
hovedhusligger ”gårdhagen”med mye

ell i dagensom gir områdetsærpregog kvalitet.
Sei øvrigvedlegg1 -Kartleggingettersjekkliste
Dyrkbarhet
En mindre del av områdeter registrertav NIBIO
som fulldyrka jord, men detteer ikke tilfelle. En stor
del av dettearealeter utdaterteveksthus,som står på
fyllmasser,og veksthusene
ikke har vært i bruk på
ereår.Øvrige arealsom er registrertsomfulldyrka
jord er ikke dyrket og er dårlig arrondertmed ell
i dagen,jord med steinog grus og plenareal.Mye

av dettearealethar ikke vært i produksjonsiden
1990-tallet.
Sei øvrigvedlegg2 - Oversiktmarkslag
Potensiale
Vedå utvide det eksisterende
grøntdragetog åpne
bekkensom går i rør, skapesdet nyekvaliteteri
området.Dette vil økedet biologiskemangfoldet
og den blågrønnestrukturenkan bli en populær
”hundremeterskog”for barn i heleområdet.
Langsgrøntdragetforeslåsdet å etablereen sti

som kobler segpå eksisterende
forbindelsertil
frilu sområdetVardåsen.Stienkan forlengesover
jordet mot nordvestfor å koblesegpå forbindelsertil
sentrum,aktivitetsparkvedAskeveienog videremot
Eldor/Tiuråasen.
Det arealetsom alleredeer delvisbebygdog øvrig
arealsom er uegnettil jordbruksproduksjonforeslås
som nytt utbyggingsområde.

Mot sentrum
Mot sentrum
Mot sentrum
Mot aktivitetspark

Mot aktivitetspark

Nordre Brekke

Nordre Brekke

”Gårdhagen”

”Gårdhagen”

Lekeplass

Lekeplass

B
ek
k

i rø
r

Mot Vardåsen

Fulldyrket jord
Fulldyrket jord - inneklemt/bratt/dårlig
arrondering
Ikke oppdyrket - dårlig jord, stein, grus, plen, fjell i dagen
Veksthus uten drift, på fyllmasser
Bekkedrag - ”Hundremeterskog”
Bekk i rør
Kommunal vei
Forbindelse mot friluftsområde/aktivitetspark
Boliger
Øvrige bygg
Sefrak registrert bygg
Sefrak regisrert bygg - revet
Kulturminne - enkeltminne - bergkunst
Nasjonalt viktig art
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Mot Vardåsen

Fulldyrket jord
Nytt utbyggingsområde
Ny grøntstruktur
Gjenåpning av bekk
Ny turvei/sti
Forbindelse mot friluftsområde/aktivitetspark
Bekkedrag - ”Hundremeterskog”
Atkomst fra kommunal vei
Boliger som kan bevares
Sefrak registrert bygg
Kulturminne - enkeltminne - bergkunst

”Hundremeterskogen”

”Hundremeterskogen”

Støysone - jernbane
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10 . G r e p fo r o m r å d e t

Felles uteområder
Boligområdet
felles

Grøntstruktur og fellesskap
Grepet for området tar utgangspunkt i stedets
kvaliteter og potensialer. Mot sør vil grøntdraget
med bekken avgrense området mot kulturlandskapet
og markere den grønne grensen. Stiene gjør
”hundremeterskogen” tilgjengelig fra eksisterende og
nye boligområder.
Boligområdet bygges opp som ere tun med felles
uteområder, hvor alle tunene forbindes via grønne
stier og smett. Parkering forelås i kjelleren for å
kunne etablere et tra kksikkert boligområde hvor

Private uteområder
Alle boligene
uteoppholdsareal
balkong

vil ha tilgang
i form
eller

rommene mellom husene forbeholdes mennesker,
planter og dyr. Hvert boligtun har en kjørbar
atkomstvei med mulighet for korte stopp.
Disse løsningene gir et robust grep for å utvikle et
boligområde, som bygger opp under en bærekra ig
utvikling. Med fokus på grøntstruktur og fellesskap
kan det skapes verdier og kvalitet som er viktig i
fremtidens boligområder.

bygges

lekeplasser

alle tunene
det trygt

opp rundt

flere

og oppholdsareal.

vil det være stier
og gøy å bevege

tun med
I mellom

og smett
seg rundt

som gjør
for alle.

Parsellhager
I områdets

fellesområder

tilrettelagt

for dyrking,

møtesteder

samtidig

vil det være
noe som skaper

som det underbygger

en bærekraftig

livvstil.

Hundremeterskogen
til privat

Den blågrønne

av markterrasse,

og eksisterende

takterrasse.

et populært

strukturen
vegetasjon
sted

med

bekk

kan bli

for lek og tur i

nærområdet

Natur- og landskapsverdier
Eksisterende
landskapsverdier,
området

22

og bidrar

og nye naturtilfører

og

kvalitet

til et godt

til

bomiljø
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11. I n spirasjon
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sbi l de - Gar tn erl økka

25

BEBOERKATEGORIER

12 . B o l i g t yp e r o g u l i k e b e h o v
En viktig forutsetningfor et godt bomiljø, er en
boligsammensetning
som motvirker segregering;
at
den er variert og derfor tiltrekker seget bredt spekter
av menneskermed ulike behov.

Ulike familieboligernevnesogsåi Boligpolitisk
plan for Ås 2020-2023:”For å sikreboligerfor
barnefamilier,bør det legges
til rettefor en vissandel
rekkehusbebyggelse.
Det bør ogsåleggestil rettefor
familieboligeri mer tradisjonellblokkbebyggelse.
Det
kan væreleiligheteri form av «town-house»
somer
familieboligeri 1.etg.medegeninngangogprivat hage.
Slikeboligervil skapemer interessantbebyggelse
og
mer aktiveutearealermellomblokkene.”

Områdereguleringsplanen
for Ås sentrumhar stor
fokuspå å leggetil rette for mangfoldigebomiljøer:
«I boligutviklingeni Ås sentralområde
leggesdet til
rettefor en variert boligsammensetning
medtankepå
alder,økonomioghusholdningstyper.
Boligtilbudeter
bredtog eksibelt,i kombinasjonmedfellesarealer
som
Videretrekker planenfrem eldre:”I Ås er en
møterulike behovoggjør det mulig for mangeå bo
viktig målgruppeseniorersomkan tenkesegegnede
sentralt.»
leiligheterframfor rekkehusogenebolig.”
Mangeeldre
som ønskerå ytte i leilighet ønskerfortsattstor grad
Gartnerløkkaspiller viderepå disseintensjonene.
av naboskap,kanskjeen liten hage ekk og et variert
Områdetligger godt innenfor Ås sentralområde,
bomiljø. Detteområdetkan tilretteleggefor akkurat
men vil samtidigskaperandsonenav eksisterende
detteog på den måtenbli et bomiljø der man kan
bebyggelse.
Her ligger det en mulighet for å
hjelpehverandrepå tversav alder.
tenkesegen stor grad av småhusog ulike type
familieboligermed rauseprivateog fellesutearealer.
Påmotsattsidevisesnoen eksibleboligtypologier
For å tilretteleggefor ulike familiekonstellasjoner
som kan rommeulike størrelserpå boliger.
med ulik økonomiskkapasitetbør det i tillegg til
Her vises eksibiliteteninnenfor de valgte
småhustilretteleggesfor ulike typer familieboliger
bygningstypologiene
og hvilke beboergrupperde kan
i leiligheter, remannsboliger,
townhouseetc.
passefor.
Områdetegnersegogsåfor å leggetil rette
for bofellesskapsom f.eks.eldrekollektiv,
ergenerasjonsboliger
og ulike typer bofellesskap.
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Et mangfoldig bomiljø med en
variert beboersammensetning.
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13 . F r e m ti d i g b o l i g u tvi k l i n g - G a r tn e r l ø k k a
Et mangfoldig boligområde
Verdienenærhet,fellesskap,
bokvalitetogmangfold
ligger til grunn for konseptetsom her visesi en
illustrasjonsplan.Illustrasjonsplanenviserhvordan
områdetkan byggesopp vedå bruke enkle,men
eksiblevolumer,for å tilby boligersom møterulike
behov.

Aktivitetspark

Mot sentrum, togstasjon
og skoler

Bebyggelsen
er orientert rundt et tun som er
tilnærmet bilfri, men med en smalatkomstveisom
gir tilgangtil alle boligene.I hvert tun er det en
nærlekeplass
(gul), og i mellom tuneneer det en
felleshagemed parsellhager- ”Gårdhagen”.
Fra grøntdragetog hundremeterskogen,
går
det forbindelsertilrettelagtfor gåendeopp
til Bjørkeveienog eksisterende
lekeplassved
Brekkeskog.Dettegjør at kvalitetenei områdetblir
tilgjengeligfor alle beboernei området,samtidigsom
det er enkeltå bevegesegtil fots eller på sykkelinn
mot Ås sentrum,Ås stasjon,skolerog barnehager.

snitt

Mot sentrum, togstasjon
og skoler

Kulturminne
Nærlekeplass
Nærlekeplass
Gårdhagen
Nærlekeplass
Trekantskogen
Kulturminne

Bekkeåpning

Mot Vardåsen
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F r e m ti d i g b o l i g u tvi k l i n g - G a r tn e r l ø k k a
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14 . U tn yt te l s e G a r tn e r l ø k k a
AN TALL

Et mangfoldig boligområde
Illustrasjonsplanenviseren måteå organisere
de eksibleboligvolumene.Antallet boenheter,
kan justeresopp og ned,vedå justerefordelingen
mellom de ulike boligtypene.Dette gjør at grepetog
forslagettil bebyggelsesstruktur
inneharen robusthet
og eksibilitetmed tankepå fremtidigebehovi et
langsiktigperspektiv.
Oversiktenpå motsattsideviseren mulig fordeling
av boligtypeneog hvilket antall boenheterdet i dette
tilfellet er regnetmed.
For å kunnesammenlikneutnyttelsenmed
føringerfra områdereguleringfor sentrumog
småhusområdene,
er det utregnetutnyttelsefor
arealet:

TOTALT

Utnyttelse= 26 % BYA (2,5 etg)
Utnyttelse= 56%BRA (0,85x M2 BTA)

37

Pågrunn av rausefellesområder,vil området
tåle en høyereutnyttelseenn det her er vist. I
områdereguleringsplan
for sentrum,er det vist ere
områdermed utnyttelsepå 80%BRA,med høyder
fra 2-5 etasjer.I detteforslageter høydenesatttil
2,5 etasje.Vedå økehøydenetil 3-4 etasjerenkelte
steder,vil utnyttelsenøke.
Utnyttelsener regnetut uten at noe arealtil
parkeringer medregnet.All parkeringfor beboere
foregårunder bakken,mensdet vil væremulig med
korte stoppog besøksparkering
i gatetunet.

B OLI GOM R ÅD E I N KL GR ØN TSTRU K TU R = 20,0

B OEN H ETER
GAR TN ER LØKK

R EKKEH

11 R EKKEH
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22

1 FLE XI -3

3

4 FLE XI -2
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BOEN
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74
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STØRR
B OLI GER

ELSE

20.000
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BREKKEVEIEN

Arealinnspill
rullering

av

25.

mai

Utført

av Pir II på vegne

- NORDRE

til planprogram
Kommuneplanen

BREKKE

for
i Ås

2020
av Bygghuset

AS og ABC-hus

AS

1

I N N H OL D
side

kapittel

innhold

04

1 Forord og fakta

06

2

Bakgrunn

08

3

Planer og føringer - regionale

10

4

Planer og føringer - kommunale

12

5

Grønn grense /utbyggingsgrense

14

6

Forslag til grønn grense

16

7

Bærekraftige

18

8

Stedet i dag - egnethet

20

9

Oppsummering

og hensikt

boligområder

- en kvalitet i Ås

i Ås

av kartlegging

22

10 Grep for området

24

11 Inspirasjonsbilde

26

12 Boligtyper

og ulike behov

28

13 Fremtidig

boligutvikling

Illustrasjonsplan
Prinsippsnitt
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14 Utnyttelse
Vedlegg
Kartlegging etter sjekkliste for dokumentasjon
Oversikt over dyrkbar jord

2

av arealinnspill

3

1. F o r o r d o g fa k ta
Det er utarbeidetto arealinnspillfor det samme
området;Brekkveien- Nordre Brekkeog
Brekkeveien- Gartnerløkka.Diagrammenepå
motsattsideviserhvordaninnspilleneadskillersegi
omfang.Arealinnspilleneer sattopp som to separate
dokumenter.
Brekkeveien
– NordreBrekkeVi foreslårher et
helhetliggrep,som omfatterarealendringav LNFRområdetil boligbebyggelse
og evt. naturområde.
Detteinnebærerarealendringfor del av områdesom
er registrertav NIBIO som fulldyrka jord. Deler av
jorda er i produksjoni dag,men terrengeter stedvis
bratt, dårlig arrondertog trangt/inneklemt.
Brekkeveien
– GartnerløkkaVi foreslårher en
arealendringav LNFR-område,som i hovedsaker
en nedlagtgartnerieiendommed tilhørendeboliger
og uthus.En mindre del av områdeter registrertav
NIBIO som fulldyrka jord, men detteer ikke tilfelle.
En stor del av dettearealeter utdaterteveksthus
som står på fyllmasser.Veksthusene
har ikke vært i
2a - Vedlagt kart - grunnkart

med områdeavgrensing

bruk på ereår. Øvrig areal,registrertsom fulldyrka
jord er ikke dyrket og er dårlig arrondertmed ell
i dagen,jord med steinog grus og plenareal.Mye
av dettearealethar ikke vært i produksjonsiden
1990-tallet.
SeogsåegetdokumentmedArealinnspillBrekkeveien
– Gartnerløkka.
Analyse og grep
Påbakgrunnav gjeldendeføringer,befaringog
kartleggingav stedet,er det gjennomanalyser
utarbeidetet forslagtil fremtidig grepfor området.
Dette grepetdannergrunnlagfor et forslagtil
hvor utbyggingsgrense
/”grønn grense”kan settes
i den sørligedelenav Ås sentralområde.Videre
er grepetillustrert med prinsipielleløsninger
i en illustrasjonsplan,et prinsippsnittog et
”drømmebilde”.Dette dokumentetskalbelyse
potensialetområdethar i segtil å bli et unikt og
attraktivt boligområde,som gir tilbake til sitt
nærområdeog Ås sentralområde.

for aktuelle eiendommer

områdeavgrensning

Brekkeveien

- Nordre Brekke

53/63

Brekkeveien

- Gartnerløkka

53/63

53/1

BOLIGBEBYGGELSE

53/1

BOLIGBEBYGGELSE
53/4

53/4
53/58

53/58

GRØNTSTRUKTUR/NATUROMRÅDE

LNFR/NATUROMRÅDE
LNFR

1

Fakta om arealinnspill

Brekkeveien

LNFR

- Nordre Brekke

1a - Område/skolekrets
1b - Adresse
1c - Gårds- og bruksnummer
1d - Forslagstiller
1e - Dagens bruk
1f - Områdets størrelse i dekar (daa)

Åsgård
Brekkeveien
60, 62 og 64, Bjørkestubben
11
53/4, 53/58,53/63 og del av 53/1
Bygghuset
AS, ABC-hus AS og grunneiere
Bolig, nedlagt gartneri, jordbruk
Område for arealendring
= 69 daa / Eiendommene

1g - Formål i gjeldende kommuneplan
1h - Hensynssone
i gjeld. kommuneplan
1i - Ønsket formål
1i - Antall boenheter

LNFR - se kart s. 10
Ingen - se kart s. 10
Boligbebyggelse
- grøntstruktur/naturområde
193 boenheter
(Inkl. boenheter
i Gartnerløkka

totalt

= 83,7 daa

som tilsvarer

74 boenheter)

B OEN H E TE R N OR D R E B R EKKE
( I N KL . GARTN
118 R EKKEH
15 R EKKEH

ER LØK A)
US

118
30

US D UPL.

37
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REKKEHUS

11 REKKEHUS

37
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22

3 FLE XI -4

12

1 FLEXI-4

4

7 FLE XI -3

21

1 FLEXI-3

3

6 FLE XI -2

12

4 FLEXI-2

8
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BOLI

BOEN

H E TER

193

GOM R ÅD E TS
STØR RELSE

BOLI

4

BOENHETER
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PR . DEK AR

ANTALL

BOENHETER

74

BOLIGOMRÅDETS
54.800
3,5

STØRRELSE
BOLIGER

PR.

DEKAR

20.000
3,7
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2 . B a kg r u n n o g h e n si k t
Bakgrunn og hensikt
Forslagtil planprogramfor rullering av
kommuneplanenligger ute til o entlig ettersyn.
Det åpnesi den forbindelseopp for å sende
inn arealinnspill.Dette arealinnspilletgjelder
kommuneplanensarealstrategi,arealtil boligformål;
1. Nye boligområderog 2. Utbyggingsgrense.
Deler
av det markerteområdetpå kartet,foreslåsendret
fra LNF til boligformål.Arealinnspilletforeslår
dermedogsåhvor utbyggingsgrensen
(viderekaldt
GRØNN GRENSE)bør gåi den sørligedelenav Ås
sentralområde.Hensiktenmed dettearealinnspillet
er å bidra til en bærekra ig arealutviklingi Ås,
hvor det tilretteleggesfor veksti sentralområdet,
samtidigsom det karakteristiskesentrumsnære
kulturlandskapetbevares.
Ås oppleveren befolkningsvekstknyttet til utvikling
av NMBU, samlokaliseringav Veterinærhøgskolen

og åpningav Follobanen.Deter behovfor langsiktig
og helhetligplanleggingfor å sikreet mangfoldig,
attraktivt og fremtidsrettetboligtilbud. Den
fremtidigevekstenog utviklingen av Ås, bør sikte
på å ivaretaÅs sin identitet,som bl.aer knyttet til
kultur- og naturlandskapet.Med dettearealinnspillet
ønskervi å synliggjøredet potensialetsom ligger
i å fastsettegrønngrensei Ås, som et reelt fysisk
element,til nytte for mennesker,planterog dyr.
Området i dag
Arealinnspilletgjelder ereeiendommersom ligger
mellom Brekkeveien,Granveienog jernbanelinjen,
i den sydligstedelenav Ås sentralområde.
Områdetligger delvisinneklemti alleredeutbygget
boligområde,ca1,5 km i lu linje fra Ås stasjon.
Eiendommenebeståri daghovedsakeligav et nedlagt
gartneri,jordbruksarealog noe grøntstruktur.

Egnethet
Områdetanseså væresværtgodt egnetsom
boligområdepå grunn av sin nærhettil Ås stasjon.
Det er gangavstand
og godt tilrettelagtfor gange
og sykkelinn til Ås sentrum,samttil skoler,
idrettsfasiliteterog frilu sområder.

Forslag til GRØNN GRENSE
Utvikling av detteområdetkan bidra til en
bærekra ig utvikling av Ås som tettstedog
regionaltknutepunkt.Fastsettelsen
av grønngrense
vil tilføre nyekvalitetertil nærområdetog Ås
sentralområde.

Områdethar mangestedligekvalitetermed
eksisterende
grøntstruktur(”hundremeterskogen”)
og kontakt til kulturlandskapet.Områdetvil inngå
naturlig i et alleredevelfungerendeboligområde,
med mangemuligheterfor å skapehøy bokvaliteti
området.

Langssørvestsidenav områdetgår det et grøntdrag
med en bekk.Det foreslåeså åpnedelerav bekken
som ligger i rør og sammenkoblegrøntstrukturen
i området,samtetablereen allmenntilgjengelig
tursti som kobler segpå forbindelsermot sentrum,
boligområderog frilu sområder.Dettevil danne
en naturlig grønn grensefor den sørligedelenav Ås
sentralområdeog tilgjengeliggjørekulturlandskapet
for alle som bor i Ås.

Områdetutfyller et alleredeeksisterende
byggeområde,
og dannerdermeden naturlig
avgrensningav Ås sentralområde.

Områdets plassering i Ås sentralområde
Del av eiendommen hvor arealbruken foreslås
endret til boligbebyggelse
og grøntstruktur

Ungdomsskole
NMBU

Sentrum

Del av eiendommen som
forblir jordbruksareal

Ås stasjon
VGS

Barneskole

53/63
Kobling til Eldor /Tiuråsen
Lek/aktivitet
1,5 km fra Ås stasjon

53/1

53/4
”Grønn grense”
53/58
Tu
rsti

”Grønn
grense”

Tursti

2,0 km fra Ås stasjon
Vardåsen

6

”Hundremeterskogen”

53/1

7

3. P l a n e r o g fø r i n g e r - r e g i o n a l e
Fylkesmannens forventningsbrev
Det nevnesmangetemaer,følgendeanseså være
relevantefor detteområdet:
Samfunnsog arealplanlegging
med fokuspå:
Bærekra ig utvikling, folkehelseog boligsosiale
hensyn,klimatilpasningog naturbaserteløsninger,
jordvern og økt matproduksjon,naturmangfoldog
sammenhengende
blågrønnestrukturer.

Reginal plan for areal og transport i Oslo og
Akershus
Hovedmål:
Planenskali hovedsaksikre et areale ektivt
utbyggingsmønster
med mer konsentrertvekst
og mindre byspredning.Dette bidrar til å øke
veksteni kollektivtra kken, samtsikrevern av
jordbruksarealog regionalgrønnstrukturutenfor
prioriterte vekstområder.Planener byggetopp
rundt arealstrategier
og transportstrategier,
som bl.a
handlerom:

A1 Konsentrerhoveddelenav veksteni bolig og
arbeidsplasser
til prioriterte vekstområder
Ås er sammenmed Ski,utpekt som regional
by og særligeinnsatsområdefor økt by- og
næringsutvikling.Hoveddelenav veksteni boliger
skalprioriteresi vekstområder.
A2 Utvikle prioriterte vekstområdermed bokvalitet
Planenfokusererpå økt tetthetog bokvalitet,samt
viktighet av gangavstand
til et bredt spekterav
målpunkter.Gangavstand
bør værestyrendefor hvor
arealutviklingskalskje,og hvor ulike funksjonerskal
ligge.I regionalebyeranbefalesdet en maksavstand
på 2 km fra boligområdertil kollektivknutepunkt.
A3 Innenfor prioriterte vekstområderbør vekstgå
foran vern:
Hensyntil vekstbør gåforan vern av
jordbruksområderog regionalgrønnstruktur
innenfor en langsiktigutbyggingsgrens/grønn
grenserundt de prioriterte vekstområdene.
Når
vernetsamtidigstyrkesutenfor de prioriterte
vekstområdene,
vil det bidra til å spare
jordbruksarealerog regionalgrønnstrukturi et
langsiktigperspektiv.
I kommuneplanensarealdelforventesdet at det
de neresen langsiktigavgrensningav de prioriterte
vekstområdene
med utgangspunkti dagens
byggegrense.
Lokal blå- og grønnstrukturog
egenarter særligviktig å ivaretanår de prioriterte
vekstområdene
blir tettereutbygget.
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Når vekstskalgåforan vern av jordbruksarealerog
regionalgrønnstrukturer det visseforutsetninger
som må oppfylles:
• Potensialetfor fortetting og transformasjoni
eksisterende
byggeområdeer planlagtutnyttet.
• Nye arealersom ønskestatt i bruk gis en høy
arealutnyttelse.
Dette vil begrensebehovetfor å
utvide byggeområdet.
• En utvidelseav byggesonen
er nødvendigfor å
nå vekstmåletfor det prioriterte vekstområdetmot
2030.
Grønn grense:Grønnegrenserer et virkemiddelsom
tasi bruk på stederder sterkbyvekstfører til behov
for å sikre grønneverdierfor viderebyspredning,
og å stimuleretil å bygge«innenfraog ut». Grensen
markererhvor byeneller tettstedetslutterog
vernetbegynner,og skalgi stabilerammerfor den
langsiktigeplanleggingenav arealeneinnenfor
grensen.
A4 Utenfor prioriterte vekstområderbør vern gå
foran vekst:
En konsentrertutbyggingi de prioriterte
vekstområdene
vil gi bedrebeskyttelseav
jordbruksarealer,kulturminner og kulturmiljøer, og
regionalgrønnstrukturfor biologiskmangfoldog
frilu sliv utenfor vekstområdene.
Hensyntil viktige arealverdier,som ligger utenfor
de prioriterte vekstområdene
skalprioriteresforan
utbygging.
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4. P l a n e r o g fø r i n g e r - k o m m u n a l e
Bærekra ig utvikling skalværeførendefor
planarbeidet,FNs17 bærekra smålskalbli en del av
grunnlagetfor samfunns-og arealplanleggingen
i Ås.
Folkehelse-planlegging
kan fremmegod helse,
utjevneforskjellerog skapeøkt sosialtilhørighet
Boligerog bomiljø- det skalutviklesnok
boliger somdekkeralle behovgjennomlivet.
Flergenerasjonsboliger,
eldrekollektivog mikrohus
er eksemplerpå boformersom kan undersøkes
nærmere.
Kommuneplanens samfunnsdel
Barn og ungesoppvekstvilkårog nærhettil gode
I kommuneplanenssamfunnssdeltrekkesdet frem
må
sentraletemaer,hvor ereav disseer særligrelevante barnehager,skoler,leke-og oppholdsarealer
inngå i planleggingav boligområder.
i dennesammenheng:
Klimatilpassningmåfølgesopp gjennom
2g - Gjeldende kommuneplan
Ås sentralområde
planleggingav nyeområderog særligvedendret
arealbruk.Planleggingsom bidrar til å redusere
klimagassutslippmå prioriteres.
Arealutvikling,utbyggingsmønster
og samferdselmangehensynmå tasog interresermå veiesopp mot
hverandre.Fastsettingav grønngrense,er et godt
eksempelpå en sammensattproblemstillingsom skal
håndteresgjennomkommuneplanensarealdelog
tilhørendearealstrategi.
Planprogram for rullering av
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Kommuneplanenssamfunnsdelog arealdelskal
rulleres.Det er derfor utarbeidetet planprogram,
som dettedokumenteter et arealinnspilltil.
Planprogrammettrekker frem de viktigstenasjonale
og regionaleføringeneog sier følgendeom
samfunnsdelenog arealdelen:

Områderegulering Ås sentrum - relevant
Områdereguleringen
har til hensiktå sikreat
tettstedeter rustet til fremtidig vekst.Plankartet
viserboligområdermed ulik tetthet fra 80-200%
BRA.Dette muliggjør høy utnyttelseenkeltesteder
og lavereutnyttelseog tilpasningtil eksisterende
boligområderder det er behovfor det.

Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023
Planenhar som mål å sikre
• Tilstrekkeligantall nyeboliger
• Variasjonav boligtypersom møterulike behov
• Inkluderendeog mangfoldigebomiljøer
• By- og tettstedsutviklingi tråd med
kommuneplanen

Områdereg. Småhusområder - relevant
Planenfor småhusområder
skalivaretaeksisterende
kvaliteterog har til hensiktå sikre fellespraksisfor
søknaderom tiltak. Planengjelderfor eneboliger,
eneboligermed sekundærleilighetog tomannsboliger
hvor tillatt BYAer 22%og 26%avhengigav høyder.
Områdereguleringen
og småhusplanen
sikrer til
sammenfremtidig fortetting i sentrum,samtidig
som de verdifulle småhusområdene
blir bevart.
Illustrasjonenunder viserat typologi, høyderog
utnyttelsevariererog tilpassestilstøtendebebyggelse.
Det er ikke aleneavstandtil sentrumsom avgjør
hvordandet bygges.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanensarealdelskalfølgeopp nasjonale
og regionaleføringerog setterrammerfor utbygging
og vern av arealeri kommunen.Kommuneplanens
arealdeler viktigstearenafor å konkretisere
arealstrategiene
og gi dem lokal tilpasningog
detaljering.
I følgekommunenslangsiktigearealstrategier
Ås sentralområdeutpekt som ett av tre priorierte
vekstområder.Kommunensboligprogramangir at
det skalbygges3000boenheteri Ås sentralområde
frem mot 2035.
I kommuneplanensarealdelskaldet de neresen
langsiktigavgrensingav de prioritere vekstområdene,
med utgangspunkti dagensbyggegrense.
Områdeter i gjeldendekommuneplanavsatttil
formåletLNFR.
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Illustrasjon fra områderegulering
for Ås sentrum. Bebyggelsen
gir inntrykk av omfang og sammenheng med øvrig
sentrumsbebyggelse
og boligområder.
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5 . G r ø n n g r e n s e / u tb yg g i n g s g r e n s e - e n k va l i te t i Ås
G R ØN N G R E N SE

ÅS SI N I D E N TI TE T

Grønn grense er et verktøy for å hindre:

Hvor går grønn grense?

•

For mange

•

Ytterligere

byspredning

Nedbygging

av verdifull

natur-

og

GRENSE settes

kulturlandskap
•

sikre

Nye boligområder
og uten

gang-

langt
sykkel

regionale

byer/

tettsteder

i eksisterende

at de mest

sentrale

vil GRØNN

byggesone

områdene

Ås har en unik mulighet:

•

og

•

er lav.

•

for å

fortettes.

fra kollektivtilbud

avstand

Potensiale for nærhetsby og landbruksby:
ÅS er omringet

av et verdifullt

kulturlandskap
•
•

til daglige

Ø
R
G

NN

GR ENSE

•

rundt

Det er et stort

kompakt

Ås sentralområde

potensiale

for mer

fortsatt

muligheter

Ved å prioritere
bli en unik

i sentrum

Ås har gode

I Ås kommer

kulturandskapet

helt

inn til sentrum.

Byspredning
bymessighet

funksjoner.

natur-

kvaliteter
for å utvikle

å bevare

dette,

by, der urbane
kan oppleves

kan Ås

og landlige

side om side.

en

nærhetsby

Ås sentrumSentrumsnære
landbruksområder

G R ØN N G R E N SE I ÅS
Grønn grense som identitetsskaper:
•

Fastsetting
potensiale

av GRØNN
for å styrke

•

kan mange

mellom

steder

det gul/grønne

gå

•

og

Grønn

Ved å prioritere
sentralområde

grense

kan bli et bilde

på Ås sin

identitet.

bevaring

kulturlandskapet,

bebyggelse.

til Ås som
•

en landbruksby.

grense

i grensen

GRENSE har
identiteten

Grønn

må det vurderes
skal håndtere

Bevaring
i bruk

Ø
R
G
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vekst

hvordan

Ås

•

i et langsiktig

perspektiv.
•

Å

S

Ø
R
G

GR ENSE
NN

Å

S

GRENSE kan være et langsiktig
for å styrke

inneklemte

kan gjøre

det nødvendig

landbruksarealer

å ta

i randsonen

Ø
R
G

GR ENSE
NN

Ås sitt

mangfold
natur-

og

kulturlandskap
•
•

Å

de blågrønne

øke biologisk

og tilgjengeligjøre

av sentralområdet.

GR ENSE

GRØNN
verktøy

strukturene,
av de sentrumsnære

landbruksarealene,

NN

Grønn grense som en kvalitet i Ås

av det sentrumsnære

GRØNN

GRENSE kan bli en kvalitet

eksisterende

og nye boligområder.

I Ås kan man

bo med

nærhet

til både

natur

kort

for

vei til alt og med

og by!

S
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6 . F o r sl a g ti l g r ø n n g r e n se
Grønn grense ved Nordre Brekke
Variasjon i boligområder
• Grønn grenseforeslåså gåsør for eiendommene Nye boligområderi Ås sentralområde,skalunderstøtte
en bærekra ig utvikling av Ås sentralområde.
53/4 og 53/58,og på tversav 53/1.
•
•
•
•
•

•

Ø
GR

NN

GRENSE

ÅS

Mangfoldigheter et viktig begrepfor å oppnåsosial
bærekra , og varierteboligområdermed boligtypersom
Grønn grensede neresog synliggjøresvedat
dekkerulike behover et godt verktøy.Nye områderkan
eksisterende
grøntstrukturutvidesog skaper
følgeprinsipperangåendeutnyttelseog tilpasningtil
sammenhengende
grøntstrukturi området
eksisterende
boligområder,fra områdereguleringen
for
Det etableresen tursti langsgrøntstrukturensom Ås sentrum.Dettevil, sammenmed småhusplanen,
gi
kobler sammenviktige forbindelseri området
stor gradav variasjoni boligområderog boligtyperi hele
Nytt boligområdeutfyller et alleredeeksisterende Ås sentralområde.Det betyr at det i fremtiden ikke kun
boligområde
vil nnessmåhusområderlengstvekk fra sentrumog
Grønn grensei form av grøntstruktur,gir kvalitet leiligheteri sentrum,slik somen utvikling ”innenfra og
ut” o e ledertil.
til eksisterende
og nytt boligområde

Grønn grensedanneren naturlig avgrensning
av Ås sentralområde,samtidigmed at den blir
et reelt fysiskelement,til nytte for mennesker,
planterog dyr.
Grønn grensevedNordre Brekkeviserhvordan
en langsiktigavgrensningav Ås sentralområde
kan settesut fra lokal tilpasningog detaljering.

Dennemåtenå utvikle Ås sentralområdepå,vil
gjøreat mangeav de verdifulle og karakteristiske
småhusområdene
kan bevares.Variasjoni boligområdene
i heleÅs sentralområde,vil gi eksibilitetmed tankepå
boligbehovi fremtiden,vedat det i enkelteområderåpnes
opp for høyeretetthet,varierteog eksibleboligtypologier.
Variasjoni boligtypologiersom møterulike behov,gir
en variert beboersammensetning
og grobunnfor sosial
bærekra .

Grepet
vil styrke
med

natur-

for grønn

Ås sin identitet
og kulturlandskap

samt

identiteten

urbant

sentrum

grense,
som landbruksby
tett

på sentrum,

som nærhetsby
og varierte

med

et

boligområder.

Grønn grense for Ås sentralområde
Ungdomsskole
NMBU

Sentrum

Grønn grense for Ås sentralområde

Ås stasjon
VGS

Barneskole

53/63

Lek/aktivitet
1,5 km fra Ås stasjon

Kobling til Eldor /Tiuråsen

53/1

53/4
53/58

2,0 km fra Ås stasjon
Vardåsen

14

53/1

15

7. E t b æ r e k r a fti g b o l i g o m r å d e i Ås
Prinsipper for bærekraft
Ved innlemming av nye områder til boligformål, bør
det settes særlig fokus på helhetlig bærekra og at
nye boligområder skal være et reelt supplement til
eksisterende og regulerte boligområder. Innlemming av
nye områder til boligformål bør vurderes ut fra stedets
kvaliteter og egnethet, samt prinsippene og løsningene
som legges til grunn. Konseptet for Nordre Brekke er
basert på prinsippene Nærhet, Bokvalitet, mangfold og
fellesskap.

FELLESSKAP - Fysiske løsnigner
kan øke
graden av deltakelse,
deling og møter mellom
mennesker
ved eksempelvis:
•
Mindre privat uteoppholdsareal,
større felles
områder
til lek og aktivitet
•
Tilrettelegge
for felles parsellhager
•
Utlån/leie
av transportsykkel/verktøy/service
•
Byttebod

BÆREKRAFT
Boligområdet
skal legge opp til en
bærekraftig
livsstil
Bomiljøet

Boligområdet

skal være inkluderende
og mangfoldig
skal bygge
fellesskapet

opp under
BOKVALITET
- Trivsel er viktig for et godt og
stabilt bomiljø.
Viktige
faktorer
for dette er:
•
Tilgang til uteoppholdsareal
og rekreative
områder
•
Mulighet
for privathet
•
Tilhørighet
gjennom
et sosialt fellesskap
•
Boliger med nok lys i stille områder

NÆRHET - Økt bruk av gange og sykkel til
kollektivtilbud
og viktige
målpunkter
betyr
eksempelvis:
•
Tilrettelegge
for sykkelparkering
rett ved
boligen .
•
Nok plass til flere sykler og lastesykkel
•
Det skal være enklere å ta sykkelen
enn
bilen.
MANGFOLD
- Utvikle varierte
og inkluderende
boområde
betyr eksempelvis:
•
Tilrettelegge
for variasjon
i boligtyper
- eldrekollektiv,
flergenerasjonsboliger,
bokollektiv,
sammen
med de tradisjonelle
boligtypene
•
Tilrettelegge
for kjøpergrupper
som ofte faller utenfor
og for nye
familiekonstellasjoner
•
Tiltrekke
boligkjøpere
som Ås ønsker og
trenger.
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8 . St e d e t i d a g - e g n e t h e t
Nærhet
Områdethar korte avstandervia gang-/
sykkelforbindelsertil alle funksjonersom skalnås
i hverdagen.Diagrammetunder visesavstanderi
lu linje til ulike målpunkter.Det betyr at det vil være
enkeltfor de som skalbo i detteområdetå velge
miljøvennligtransporti sin hverdag.Tilrettelegging
for gangeog sykkel,skaperi tillegg til miljøgevinster
bedrefolkehelseog økt sosialkontakt i boligområdet,
noe som igjen kan føretil økt trivsel.Tankenom
”nærhetsbyen”er derfor viktig bådemed tankepå
klima og miljø, men ogsåknyttet til nærhetmellom
mennesker.

Stedskvaliteter
Områdethar mangekvalitetersom et fremtidig
boligområde.Områdetligger med eksisterende
boliger mot vest,nord og øst,noe som gjør at et
nytt boligfelt vil skli naturlig inn i eksisterende
boligområde.Langsdelerav områdeavgrensningen
mot sør,liggeret grøntdragmed en liten bekk.
Dette områdethar et stort potensialesom en
”hundremeterskog”og vil danneen naturlig grønn
grenseut mot det karakteristiskekulturlandskapet.
Områdetvil ha godesolforhold,lite støyog trygge
forbindelser.
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9 . O p p s u m m e r i n g a v k a r tl e g g i n g
Oppsummering av kartlegging
Det aktuelleområdetfor arealendringbeståri
daghovedsakeligav drivhus som ikke er i dri ,
tre boliger,gamleuthustilknyttet tidligeredri ,
jordbruksarealog øvrig arealikke egnettil dyrking.
Langssørvestsidenav områdetgår det et grøntdrag
med en bekk.Den øvredelenav bekkenble lagt i rør
på 1960-tallet.Det er et kulturminne (bergkunst)
inne på områdeti det nordvestligehjørnet,samt
et tilsvarendeutenfor områdetpå østsidenved
eksisterende
lekeplass.Vedeksisterende
hovedhus

dyrket og er dårlig arrondertmed ell i dagen,jord
med steinog grus og plenareal.Mye av dettearealet
har ikke vært i produksjonsiden1990-tallet.

ligger ”gårdhagen”med mye ell i dagensom gir
områdetsærpregog kvalitet.
Sei øvrigvedlegg1 -Kartleggingettersjekkliste

Areal som er oppdyrketligger inneklemtog med
dårlig arrondering,som til sammengir lite e ektiv
dri . Sei øvrigvedlegg2 - Oversiktmarkslag

Dyrkbarhet
En mindre del av området(arealmed sorteprikker)
er registrertav NIBIO som fulldyrka jord, men dette
er ikke tilfelle. En stor del av dettearealeter utdaterte
veksthussom står på fyllmasser.Veksthusene
har
ikke vært i bruk på ereår. Øvrig areali dette
områdetsom er registrertsom fulldyrka jord, er ikke

Potensiale
Vedå forlengedet eksisterende
grøntdraget,kan det
skapessammenhengende
grøntstrukturi området.
Bekkeni rør på oversidenav bekk i dagen,kan
åpnesopp.Dette vil økedet biologiskemangfoldet
og den blågrønnestrukturenkan bli en populær
”hundremeterskog”for barn i heleområdet.

Langsgrøntdragetforeslåsdet å etablereen tursti
som kobler segpå eksisterende
forbindelsertil
frilu sområdetVardåsen,sentrum,aktivitetspark
vedAskeveienog videremot Eldor/Tiuråasen.
Områdetsom ligger på innsiden(nordsiden)av
grøntdragetforeslåssom nytt utbyggingsområde,
Områdetsom ligger på utsidenav grøntdragetmot
øst,forblir LNFR - dyrka mark. Dettearealeter
lite egnettil boligerpga.støy,samtidigsom det er
godt egnetsom jordbruksarealfordi det hengergodt
sammenmed det størrejordbrukslandskapet,
er lett
å dri e og har god jordkvalitet.

Mot sentrum
Mot sentrum
Mot sentrum
Mot aktivitetspark

Mot aktivitetspark

Nordre Brekke

”Gårdhagen”

Lekeplass

B
ek
k

i rø
r

Mot Vardåsen

Fulldyrket jord
Fulldyrket jord - inneklemt/bratt/dårlig
arrondering
Ikke oppdyrket - dårlig jord, stein, grus, plen, fjell i dagen
Veksthus uten drift, på fyllmasser
Bekkedrag - ”Hundremeterskog”
Bekk i rør
Kommunal vei
Forbindelse mot friluftsområde/aktivitetspark
Boliger
Øvrige bygg
Sefrak registrert bygg
Sefrak regisrert bygg - yttet til Follo museum
Kulturminne - enkeltminne - bergkunst
Nasjonalt viktig art

20

Fulldyrket jord
Nytt utbyggingsområde
Ny grøntstruktur
Gjenåpning av bekk
Ny turvei/sti
Forbindelse mot friluftsområde/aktivitetspark
Bekkedrag - ”Hundremeterskog”
Atkomst fra kommunal vei
Boliger som kan bevares
Sefrak registrert bygg
Kulturminne - enkeltminne - bergkunst

”Hundremeterskogen”

Støysone - jernbane
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10 . G r e p fo r o m r å d e t

Felles uteområder
Boligområdet
felles

Grøntstruktur og fellesskap
Grepet for området tar utgangspunkt i stedets
kvaliteter og potensialer. Den GRØNNE GRENSEN
mot sør, fungerer som områdets hundremeterskog
og avgrenser området mot kulturlandskapet. Langs
bekken i dette grøntdraget går det en tursti som blir
tilgjengelig fra eksisterende og nye boligområder via
gang-sykkelforbindelser.
Boligområdet bygges opp som ere tun med felles
uteområder, hvor alle tunene forbindes via grønne
stier og smett. Parkering forelås i kjelleren for å

Private uteområder
Alle boligene
uteoppholdsareal
balkong

vil ha tilgang
i form
eller

kunne etablere et tra kksikkert boligområde hvor
rommene mellom husene forbeholdes mennesker,
planter og dyr. Hvert boligtun har en kjørbar
atkomstvei med mulighet for korte stopp samt
tilgjengelighet for utrykningskjøretøy etc.
Disse løsningene gir et robust grep for å utvikle et
boligområde, som bygger opp under en bærekra ig
utvikling. Med fokus på grøntstruktur og fellesskap
kan det skapes verdier og kvalitet som er viktig i
fremtidens boligområder.

bygges

lekeplasser

alle tunene
det trygt

opp rundt

flere

og oppholdsareal.

vil det være stier
og gøy å bevege

tun med
I mellom

og smett

som gjør

seg rundt

for alle.

Parsellhager
I områdets

fellesområder

tilrettelagt

for dyrking,

møtesteder

samtidig

en bærekraftig

vil det være
noe som skaper

som det underbygger
livsstil

idetiteten

og viderefører

til området.

Hundremeterskogen
til privat

Den blågrønne

av markterrasse,

og eksisterende

takterrasse.

et populært

strukturen
vegetasjon
sted

med

bekk

kan bli

for lek og tur i

nærområdet

Natur- og landskapsverdier
Eksisterende
landskapsverdier,
området
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og bidrar

og nye naturtilfører

og

kvalitet

til et godt

til

bomiljø
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11. I n spirasjon

24

sbil de - N ordre

Brekke
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BEBOERKATEGORIER

12 . B o l i g t yp e r o g u l i k e b e h o v
En viktig forutsetningfor et godt bomiljø, er en
Ulike familieboligernevnesogsåi Boligpolitisk
boligsammensetning
som motvirker segregering;
at
den er variert og derfor tiltrekker seget bredt spekter plan for Ås 2020-2023:”For å sikreboligerfor
barnefamilier,bør det legges
til rettefor en vissandel
av menneskermed ulike behov.
rekkehusbebyggelse.
Det bør ogsåleggestil rettefor
familieboliger
i
mer
tradisjonell
blokkbebyggelse.
Det
Områdereguleringsplanen
for Ås sentrumhar stor
kan væreleiligheteri form av «town-house»
somer
fokuspå å leggetil rette for mangfoldigebomiljøer:
familieboligeri 1.etg.medegeninngangogprivat hage.
«I boligutviklingeni Ås sentralområde
leggesdet til
og
rettefor en variert boligsammensetning
medtankepå Slikeboligervil skapemer interessantbebyggelse
mer aktiveutearealermellomblokkene.”
alder,økonomioghusholdningstyper.
Boligtilbudeter
bredtog eksibelt,i kombinasjonmedfellesarealer
som
Videretrekker planenfrem eldre:”I Ås er en
møterulike behovoggjør det mulig for mangeå bo
viktig målgruppeseniorersomkan tenkesegegnede
sentralt.»
leiligheterframfor rekkehusogenebolig.”
Mangeeldre
som ønskerå ytte i leilighet ønskerfortsattstor grad
Nordre Brekkespiller viderepå disseintensjonene.
av naboskap,kanskjeen liten hage ekk og et variert
Områdetligger godt innenfor Ås sentralområde,
bomiljø. Detteområdetkan tilretteleggefor akkurat
men vil samtidigskaperandsonenav eksisterende
detteog på den måtenbli et bomiljø der man kan
bebyggelse.
Her ligger det en mulighet for å
hjelpehverandrepå tversav alder.
tenkesegen stor grad av småhusog ulike type
familieboligermed rauseprivateog fellesutearealer.
Påmotsattsidevisesnoen eksibleboligtypologier
For å tilretteleggefor ulike familiekonstellasjoner
som kan rommeulike størrelserpå boliger.
med ulik økonomiskkapasitetbør det i tillegg til
Her vises eksibiliteteninnenfor de valgte
småhustilretteleggesfor ulike typer familieboliger
bygningstypologiene
og hvilke beboergrupperde kan
i leiligheter, remannsboliger,
townhouseetc.
passefor.
Områdetegnersegogsåfor å leggetil rette
for bofellesskapsom f.eks.eldrekollektiv,
ergenerasjonsboliger
og ulike typer bofellesskap.
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A

F LE XI B OLI G 2 E N H E TER
192-240

26

M 2 B TA

27

13 . F r e m ti d i g b o l i g u tvi k l i n g - N o r d r e B r e k k e
Et mangfoldig boligområde
Verdienenærhet,fellesskap,
bokvalitetogmangfold
ligger til grunn for konseptetsom her visesi en
illustrasjonsplan.Illustrasjonsplanenviserhvordan
områdetkan byggesopp vedå bruke enkle,men
eksiblevolumer,for å tilby boligersom møterulike
behovog sikrer en variert beboersammensetning.

Aktivitetspark

Mot sentrum, togstasjon
og skoler

Bebyggelsen
er orientert rundt et tun som er
tilnærmet bilfri, men med en smalatkomstveisom
gir tilgangtil alle boligene.I hvert tun er det en
nærlekeplass
(gul), og i mellom tuneneer det ere
felleshagermed parsellhager.
Fra grøntdragetog hundremeterskogen,
går
det forbindelsertilrettelagtfor gåendeopp
til Bjørkeveienog eksisterende
lekeplassved
Brekkeskog.Dettegjør at kvalitetenei områdetblir
tilgjengeligfor alle beboernei området,samtidigsom
det er enkeltå bevegesegtil fots eller på sykkelinn
mot Ås sentrum,Ås stasjon,skolerog barnehager.

Mot sentrum, togstasjon
og skoler

Nærlekeplass

snitt

Kulturminne
Nærlekeplass
Nærlekeplass
Gårdhagen

Åkerhagen

Nærlekeplass
Trekantskogen
Kulturminne

Nærlekeplass
Bekkeåpning

Mot Vardåsen
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14 . U tn yt te l s e N o r d r e B r e k k e
AN TALL

Et mangfoldig boligområde
Illustrasjonsplanenviseren måteå organisere
de eksibleboligvolumene.Antallet boenheter,
kan justeresopp og ned,vedå justerefordelingen
mellom de ulike boligtypene.Dette gjør at grepetog
forslagettil bebyggelsesstruktur
inneharen robusthet
og eksibilitetmed tankepå fremtidigebehovi et
langsiktigperspektiv.
Oversiktenpå motsattsideviseren mulig fordeling
av boligtypenei de ulike delområdene,og hvilket
antall boenheterdet i dettetilfellet er regnetmed.
Del 1 bestårav to områderog tilsvarerdet området
som foreslåssom boligområdei arealinnspillet
BrekkeveienGartnerløkka(seegetarealinnspill/
dokument).

TOTALT

småhusområdene,
er det utregnetutnyttelsefor
Del 1:

Pågrunn av rausefellesområder,vil området
tåle en høyereutnyttelseenn det er vist her.I
områdereguleringsplan
for sentrum,er det vist ere
områdermed utnyttelsepå 80%BRA,med høyder
fra 2-5 etasjer.I detteforslageter høydenesatttil
2,5 etasje.Vedå økehøydenetil 3-4 etasjerenkelte
steder,vil utnyttelsenøke.
Utnyttelsener utregnetuten arealtil parkeringpå
over aten.All parkeringfor beboereforegårunder
bakken,mensdet vil væremulig med korte stoppog
besøksparkering
i gatetunet.
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Kommunekart/Kartlag
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Kommunensnettside
Kommunensnettside
Kommunekart/Kartlag
Grunnkart/
Byggtekniskeanlegg
Kommunensnettside

14

Kommunekart/Kartlag
Flom

Kommunekart/Kartlag
Grunnkart

16

g
in
g
g
le
tr
a
K
1
g
g
le
d
e
V

3

Ved l eg g 1 - K a r tl eg g i n g
Lokalisering og transport
Områdetligger i gangavstand
til Ås sentrumog
Ås stasjon.Områdetligger ut til Brekkeveienog
Bjørkeveien,som er rolige atkomstveier(kommunal
vei) i eksisterende
boligområde.Det er ca 2,2 km til
fylkesveisomkobler til E6 ca4,2 km fra området.
3b - Avstand til senterfunksjon

= 1,8 km

3c - Avstand til Ås stasjon = 1,8 km

3d - Nærhet til gang- og sykkelvei = 200-400m

3e - Avstand til kollektivtilbud

= 1,2 km til buss, 1,8 km til tog

Ås stasjon kollektivknutepunkt

Bussholdeplass
Hogstvetveien

4

-

5

Natur
3f - Avstand til kommunal

veg = ca. 155 m

- Landbruk

og skog - Markslag - se detaljerte

kart i vedlegg 2

3g - Landbruk

og skog - Jordkvalitet3g

3g - Landbruk

og skog - Dyrkbar jord

3f - Avstand til fylkesveg = ca. 2,2 km

3f - Avstand til riksveg = ca. 4,2 km

6

7

Det er registrertto punkter med nasjonaltviktige
arter i bekke-og grøntdragetmot sørvest.Det ene
gjeldermyrvåk - særligstor forvaltningsinteresse,
det
andregjelderstær- stor forvaltningsinteresse.
Det
er ikke registrertutvalgtenaturtypereller naturtyper
etter DNs håndbøkerinnenfor området.Langs
jernbanener det registrertet områdemed fugler av
stor og særligstor forvaltningsinteresse
(myrvåk,
heipiplerkeog gulspur).
3g - Landbruk

8

og skog - Skogbonitet

3g - Landbruk

og skog - Treslag

3h - Naturmangfold

3i - Små- og storvilts trekkruter

9

Det er ingenfrededebyggi eller i nærhetenav
området.Det er registrertto sefrakbygginnenfor
området.Den gulemarkeringengjelderen låvesom
er revet.Den rødegjelderbolighusetNordre Brekke.
Det er registrerten lokasjoninnenfor områdetog
en rett utenfor av ”kulturminne - enkeltminne,
bergkunst,automatiskfredet”.
- Kulturminner

og kulturlandskap

Miljø

3k - Friluftsinteresser3j

3l - Støy

3m - Vannmiljø

Moerlia
bhg
Lekeplass/gressbinge

n
e
s
å
d
r
a
V

Lekeplass/ballbinge

”Hundremeterskog”

Vardåsen

Sørvestfor områdetligger Vardåsen.Området
er registrertsom nærturterreng- et sværtviktig
frilku sområde.Moerlia barnehageca 150m nord
for området,er et lekeog rekreasjonsområde,
som er
registrertsom et sværtviktig frilu sområde.

Arealetnærmestjernbanelinjener utsattfor støyfra
jernbane.
Det er småveierog lite tra kk i området,det er
derfor ikke støyfra veg.

Nordøstfor områdetvedAslakveienligger det
en lekeplassog gressbane.
Herfra er det registrert
en trasefor frilu sliv,som går inn mot Ås
sentralområdeog Nordre Eldor/Tiuråsen.
Rett østfor områdetligger det en lekeplassmed
ballbane.Bekkedragetlangsområdeti sør har
kvalitetersom ”hundremeterskog”.
10

11

Infrastruktur

3n/3o - Barnehage, grunnskole

og videregående

Ås ungdomskole

Åsgård skole (1-7)
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skole

og helsetjenester

3r - Flom og overvann

3s - Grunnforhold

og rasfare / geologi løsmasser

Ås stadion
Avstand 2,7 km
Rustad skole (1-7)

Ås VGS

m
k
7
1,6
d
n
a
t
s
v
A

3p og 3q - Idrettsanlegg

Storebrand stadion
Avstand 2,2 km

m
k
5
1,7
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v
A

Barnehage

Skoleveitil Åsgårdskoleansessom trygg og kort.
Det vil normalt settikke værebehovfor skoleskyss

Det går et bekkedraglangsområdeti sør,med
fallretning mot sydøst.Det går avrenningslinjerfra
områdetmot bekkedraget.
Bekkengår i rør langseiendomsgrensen
fra drivhus
ned til bekke-/grøntdragog videreunder bakken
mellom grøntdragog jernbanelinje.

12

13

3s - Grunnforhold

og rasfare / kvikkleire

3s - Grunnforhold

og rasfare / radon

3t - Tra kksikkerhet

/ registrerte

ulykkespunkter

Det er ikke registrertulykker i nærområdet

14

3u - Høyspentledninger

Det går ikke høyspentledninger
overeller i umiddelbar
nærhettil området

15

Vedlegg

16

2 - Oversikt

markslag

17

18

19

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: WITZJ8

Registrert dato:25.05.2020 10:05:36

Antall vedlegg: 2

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Sveinung og Kjersti
Etternavn

Jensen
Adresse

Smebølveien 15
Postnummer

Poststed

1433

ÅS

Telefon

90517836
E-post

jensenkjersti@gmail.com

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

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
søknad fradeling av tomter Trosterud 25.05.20.pdf
ROSanalyse_ Trosterud nordre_ tomter.pdf

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: C73EWN

Registrert dato:25.05.2020 13:10:06

Antall vedlegg: 4

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Gabrielle
Etternavn

Bertelsen
Adresse

Bjerkenesveien 8
Postnummer

Poststed

1407

VINTERBRO

Telefon
E-post

hgbertelsen@gmail.com

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

Ja

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

Dato på kommunens høringsbrev
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
202005_Bjerkeskau_Landbrukslandsby_3D-1.jpg
Bjerkeskau Landbrukslandsby Konsept.docx

Bjerkeskaug_Reguleringsforslag_20200429.pdf
Planprogram_kommuneplan_sjekkliste_arealinnspill_BjerkeskauLandbrukslandsby.docx

BjerkeskauLandbrukslandsby
-Et godt sted å leve

BjerkeskauGårdlangsSneislettai Ås har i dag ca 50 daa som er dyrkbetjord. Forslagetom å
avsetteLNF-Aområdet langsSneislettatil boligformåler egentligen «fortsettende»
arealdisponeringav et alleredeetablert boligområdet.Fremtidenfor Sneislettaer at veien vil
bli en blindvei når nye E-18står ferdig. Derfor ligger området godt egnet i landlige
omgivelserog innenfor Ås kommunesønskeog plan om utvikling av Vinterbro- og
Solbergområdet.
Det er ønskeligå utvikle området til småhusbebyggelse
med forhold som tilfredsstiller behov
til eldre, voksne-og småbarnsfamilier.Områdeter ønsketog holdeenramme som legger
gårds-og landbrukstil som rammer for småhusbebyggelsen.

BjerkeskauLandbrukslandsby
Det er ønskeligå omgjøreca 24 daa av dyrket jord til et konseptsom vi har kalt for
landbrukslandsby.Definisjonenfor dette konsepteter følgende:
-

Romsligetomter med småhusbebyggelse
Boligtomtenebebyggesmed garasje/stabbur/uthusi gårdspregetstil
Tinglystrettighet for hver tomt/enhet til egeneplehage/egendyrketmatproduksjon.
Beholdeca 26 daa til dyrket jord.

Det byggestett og i blokker i Ås,men området vil følge tidligere bebyggelsei området hvor
det i dager regulert for småhusbebyggelse
som eneboligerog/eller 2-mannsboliger.
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Planprogramfor rullering av kommuneplanenfor Ås kommune
Sjekklistefor arealinnspill
Dennesjekklistenskalbrukessom grunnlagfor dokumentasjonav arealinnspilltil kommuneplanen.
Det visestil hvilke kunnskapsgrunnlag
som anbefalesbrukt. Bruk dennelenken:
www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.
Frist for å komme med arealinnspill: 25.mai 2020

Planprogramfor rullering av kommuneplanenfor Ås kommune
SJEKKLISTE
–AREALINNSPILL
1. Faktaom arealinnspill

Kunnskapsgrunnlag

a. Område/skolekrets
Adressemv. b. Adresse

Vinterbro/Solberg
Langlisletta1, 1407Vinterbro

c. Gårds-ogbruksnummer

97/5,13

d. Forslagstiller

GabrielleBertelsen

e. Dagensbruk

Utleie av jord

f. Områdetsstørrelsei dekar(daa)

Ca24 daa

g. Formåli gjeldendekommuneplan

LNFR

h. Hensynssonei gjeldendekommuneplan H130_3–Byggeforbudrundt veg,baneog
gjeldende,ønsket
Planformål
flyplass
i. Ønsketformål
-Hvis bolig: Antatt type og antall
- -Hvis næring:Antatt type og omfang
-Annet formål

2. Kart –arealinnspill
Kart

a. Vedlagtkart

3. Dokumentasjonav arealinnspill
a. I tråd med kommunenslangsiktige
Kommunale
føringerarealstrategii planprogrammet.

Småhusbebyggelse
• 11 eneboligertilpassetkonseptet
«Landbrukslandsby»
• 8 stk 2-mannsboligertilpassetkonseptet
«Landbrukslandsby»
• 2 etasjer bolig (sevedleggmed
illustrasjonsforslag)
Kunnskapsgrunnlag
BjerkeskauGård, 97/5,13

Kunnskapsgrunnlag
Arealforslagetanseessom i henholdtil
kommunenslangsiktigearealstrategi.Her er
utdrag fra planprogrammetsom byggeropp
under arealforslaget.
• Basertp nasjonaleog regionaleretningslinjer,
skalen vesentligdel av bolig-og
arbeidsplassveksten
skje i s sentralomr de i

Solbergi grenseomr det mot Ski.I s er det
politisk enighetom at det ogs skaltilrettelegges
for vekst p Vinterbro.

• Byggerpå kommunensgjeldeneboligprogram.
(700 kvm per eneboligog 1100kvm per 2mannsbolig)
• Arealforslagetrepresenterergodt ref.
nasjonaleføringerom «Byerog tettsteder der
det er godt å bo og leve»og «leve hele livet» når
det gjelder eldre som ønskerog bo landligmen
sentralt.
• Godt egneti nærhetenav skole,barnehage,
butikker, kjøpesenterog turområdet. Dette gjør
området til bærekraftig.
Det naturligefor utbyggingvil væretett og i
blokkhus,men med dennereguleringenså ønskes
det å etablere større tomter som ikke fortettes.
Det skalvære åpent, landlig og herskapelig
området som gir et inntrykk av gårdstunog
landbruksmiljø.
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter Vinterbrosenteret:5,5 kilometer.
seringog
SkiStorsenter:6,1 kilometer
Transport
Lokali

c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
d. Nærhettil gang-og sykkelveger

Gang-og sykkelveier i umiddelbarnærhet av
arealforslaget.

e. Nærhettil kollektivtilbud

Busstopp:Bjerkneser i umiddelbarnærhet av
arealforslaget.Timeekspressen
har passeringer
på morgenog ettermiddag.

f. Veinett
- Avstandog adkomsttil europaveg,
fylkesvegog kommunalveg.

Avstandtil Europaveg18 er i umiddelbarnærhet
per dagsdato. For fremtidig omleggingav E-18
vil den påkjøringvære ca 1 km sør/øst for
arealforslaget.

Natur ,g. Landbrukog
-skog- Dyrkaog
dyrkbarjord
- Produktiv/uproduktivskog

Ingenmerknaderi kartgrunnlagAR5.
Områdeter avsatttil LNFR.Skogsarealer solgt ut
til StatensVegvesenfor nye E-18.ca 15 daa
Dyrkbarjord er i dag reigstrert på ca 50 daa på

eiendommen.Det er foreslått avsatteca 23 daa
til boligformålsom en forlengelseav
eksisterendeboligområdetpå Sneislettaog
bevare27 daa til jorddrift.

Miljø

h. Naturmangfold
- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker

Ingennegativpåvirkning.
Kunet krysstreffer på «Nasjonaltviktige arter»
på et lite sted, men ikke som arealforslaget
påvirkerda området det inntreffer foreslåsog
beholdeLNFR.

i. Små-og storvilts trekkruter

Ingennegativpåvirkning

j. Kulturminnerog kulturlandskap

Ingenpåvirkningpå dette. Nåværendebebyggelse
på Gårdstunmerkesmed SEFRAK-bygg.
Oger
meldepliktigved riving.

k. Friluftsinteresser

Ingennegativpåvirkning

l. Støy

Arealforslagetligger i området som er støyutsatt
av nåværendeE-18.(Gul sone)Ved omleggelseav
E-18vil støybildetbli vesentligborte og
arealforslagetvil egnesegenda bedre for
småhusbebyggelse.

m.
Vannmiljø
- nærhet
til

Ingennegativpåvirkning

n. Barnehage,grunnskole,videregående
Infrastruktur skole- avstandtil

Solbergtunetbarnehage:3,7 km
Solbergbarneskole:3,7 km
Nordbyungdomsskole:4 km
Gang-og sykkelveigår bådetil Solbergog Nordby

o. Behovfor skoleskyss

Skoleskyss
for barn mellom 1-4. klasse.
I de siste5 årenehar det blitt byggetover 20 nye
enheter på Sneisletta.I fremtiden vil det
forekommebehovfor skoleskyssfor barne- og
ungdomsskoleelever.Dette bør kommunense på
spesieltmtp at dette blir en blindvei når nye E-18
kommer.

p.
Idrettsanlegg
- avstandtil

Idrettsanleggetpå Nordbyer det nærmeste.Ca4
km fra arealforslaget.

q. Helsetjenester
- lege,helsesøster,sykehjem

Arealforslagethar god tilgangtil helsetjenesteri
nærhetenav Ås sentrum,Skisentrum og/eller
Vinterbrosentere.(innenfor en radiuspå 5-6 km)

og
r. Flomog overvann
sårbarhet
Risiko

Deler av arealforslagethar FlomAktsomhetssone.
Tiltak for å forebyggedette vil bli gjort for
arealforslagetved eventuelt bebyggelseher.

s. Grunnforholdog
rasfare- kvikkleire

Ingennegativpåvirkning

t. Trafikksikkerhet
- Registrerteulykkespunkt

Tre registrertepunkter for trafikkulykker.Dette vil
redusereskraftig når omleggingav E-18
forekommer.

u. Høyspentledninger

Ingennegativpåvirkning

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 4GIHXJ

Registrert dato:25.05.2020 14:23:12

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Casper Hoelstad
Etternavn

v. Petter Bogen Arkitektkontor AS
Adresse

Pilestredet 29
Postnummer

Poststed

0166

oslo

Telefon

91514167
E-post

petter.bogen@bogenark.no

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

Ja

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

Dato på kommunens høringsbrev
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
Arealinnspill ved rullering av kommuneplanen for Ås kommune 03.05.20.docx

Arealinnspill ved rullering av kommuneplanenfor Ås kommune
NYEHOLSTAD-KRYSSET
–AREALTILNÆRINGSFORMÅL
Innspillved CasperHoelstad
FagkyndigerPetter BogenArkitektkontor AS
Det visestil varselom oppstart av planarbeidog invitasjontil å kommemed arealinnspillved rullering
av kommuneplanen,med frist 25 mai 2020.Vi har besvartdet elektroniskeskjemaetpå kommunens
nettside.
I tillegg vil vi her beskriveinnspillet nærmere,med illustrasjoner-redegjøre for bakgrunnenfor
innspillet,beskrivestedet og mulighetenefor utvikling av areal til næringsformålved Holstadkrysset.
1. BAKGRUNN

Kartet viserny E-18.VedHolstadetableresdet et kryss.Kryssetvil ha beliggenhetmidt mellomÅs og Ski,og
betjenebeggestedene.(fra SVAsin hjemmeside)

Ved det nye Holstadkryssetkan man leggenæringsarealermed tilknytning til motorveienog nærhet
både til Åsog Ski.Det kan dreie segom næringsvirksomhetav ulik art og (stor)handelsom drar nytte
av den den godetilgjengelighetenog den sentralebeliggenheten.I sammenhengmed rulleringenav
kommuneplanenbør dissemulighetenevurderesnærmere.

Illustrasjonenviserdet nye Holstadkrysset,sett fra vest. (fra SVAsin hjemmeside)

Holstadkrysseter planlagtmed en kontrollplasslagt i skråningennord for krysset,med direkte
koplingtil kryssetsnordre rundkjøring.Her er det ogsåmuligheterfor å kople et næringsarealtil
krysset.
2. OM STEDET

Flyfotoav området, sett fra sydvest,mulig næringsarealmarkert med rødt. DagensE-18i forgrunnen

Flyfotoav området, sett fra øst, jernbaneni forgrunnen

Kartutnitt av området,med markeringav ny E-6(i grått). Jernbanen(på høyreside)og dagensE-18(på venstre
side)danneren vinkel.NyeE-18med nye Holstadkryssetleggesi dennevinkelen,med tilknytning til dagensvei
(somblir lokalveiensom knytter til Åsog Ski).I områdetnord og øst for kontrollplassener det muligheterfor å
leggenæringsarealersom kan knyttestil nye Holstadkrysset.

Områdetsterreng - en ås –faller cirka tredve meter ned til jernbanelinjeni sørøstog dagensE-18i
sørvest.Jernbanenog veien ligger i den flatere og laveredel i landskapetog rammer inn området. I
nord fortsetter åsensom et høydedragi retning Solberg.Områdeter godt egnet,med tanke på
terreng og høydeforhold.Næringsarealkan innpassesskånsomti terrenget.
Det aktuelleområdet er gjenstandfor detaljert beskrivelserog studier som er gjort i sammenheng
med prosjektet for ny E-18og vurderingav mulige deponierfor veganlegget.
Dette arbeidet viserat det er naturforhold og kulturminner som må gjennomgåsnøyefor å avklare
hvordananleggelseav næringsarealkan skje.Man vil komme i berøringmed registrertekulturminner
som er automatiskfredet og med naturverdier,og dette vil være bestemmendefor plassering,
utforming og dimensjonering.
Kommuneplanarbeidets
konsekvensutredning
for tiltaket vil vise hvordannæringsarealerkan
innpassessamtidigsom de forskjelligevernehensynkan ivaretaseller avbøtes.
Det er ogsåfrilufts- og landbruksinteressersom må avklares.

3. STEDETS
MULIGHETER

Skissenviserto flater innpasseti terrenget. Den øversteflaten har størrelse300x300meter. Den kan
tenkesoppdelt i 9 deler, med internveier som gir adkomsttil næringstomterà 100x100meter. Disse
tomtene kan underdelestil aktuellestørrelserfor ulike virksomheter.Langsinternveienetenkes
beplantningog innretningerfor håndteringav overvann.Her liggerogsåføringer for teknisk
infrastruktur.

Flatenekan leggespå to nivåer. Adkomstveienkan leggesdiagonalti terrenget på en måte som er
skånsom.Flateneer lagt slik at skjæringerog fyllinger ikke vil gjøre segsærliggjeldende.Denviste
illustrasjoneninnebærerat masserflyttes fra stedet. Det kan skje ved at det etablereset lokalt
pukkverk.Det er så langt ikke formet med tanke på massebalanse
i anlegget.Slikeforhold rundt
høyderog terrengtilpasningmå studeresnærmere.

Omkringliggendevegetasjonvil ogsåskjermeanlegget.Mellom næringsarealeneligger det to
dammerder det er dyreliv som må hensyntas.Det er ogsået sig og en bekk som går ned til
jernbanen.
Den nedersteflaten berører ulike kulturminner, et forhold som må vurderesmed tanke på eventuell
avviklingav fredning for noen av minnene.Dennordvestredelen (caen fjerdedel) av øvre flate er i
dag regulert som depot for veianlegget.
Enkonsekvensutredning
for området vil klargjørenærmerepremisserfor hvordannæringsarealbest
innpassesi situasjonen.Da må ogsåden disposisjonenog formen som anleggeter gitt vurderes
nærmere.

Fotomontasjenvisernæringsarealsom i dag liggeri LangbakkenNord, plassertpå de to flatene ved
nye Holstadkrysset.Hensiktener å gi et inntrykk av dimensjonene.Man ser at det fulle potensialeti
de flatene som er opprettet representereropp mot det tredobbelte av LangbakkenNord,med til
sammen135 dda.

Det er flere funksjonersom kan ivaretasher, eksempelvis:
Ruter#har meldt interessefor mulighetenfor å ha et bussanleggher, for et anleggi Follo
som kan erstatte anleggi Skiog Vestby.Det vil i tilfelle handleom el-busserog handleom et
miljøtiltak.
Det kan væreareal for virksomhetersom vil betjene et lokalt markedmed produksjon,
transport eller tjenester
Framtidigemuligheterfor grønnproduksjoninnendørs?
Her kan væreerstatningsarealfor virksomhetersom flytter ut av næringsarealersom
transformeresfra næringtil andre formål - lokalt i Ås og Ski
Her kan ogsåværemuligheterfor virksomhetog arbeidsplassersom er rettet mot et større
marked.
Bådefor lokale,regionaleog nasjonalevirksomhetervil etableringved Holstadkryssetgi en
god lokalisering.Beliggenhetenher vil gi forutsigbarhet,bærekraftog varighettil
næringsarealet
Næringsarealerved Holstadkryssetleggertil rette for at siktemåleti lokaliseringensABCkan
følgesopp med klimatilpassedeetableringer.

AVSLUTNING
Det er etablert en 3-D modell, der informasjonom nye E-18og terrengdatafra StatensKartverker
satt sammeni et stort landskap.Denneomfattende terrengmodellenvil gi mulighetenefor nærmere
studier av innpassingav næringsarealet.Modellen håndtereren nøyaktighetmed 25 cm kotehøyder.
Med dennemodellener vi rede til eventueltåbistå arbeidet med Konsekvensutredning,
med
illustrasjonersom viservirkningerav terrenginngrep.Det antasat det bør gjøreskonkret rede for
hvordantiltaket kan plasseres,dimensjoneresog formes når hensynetoverfor miljø- og kulturverdier
er nærmerevurdert.
Pådennemåten er det ogsålagt til rette for at innspillet til Kommuneplaneneventuelt kan føres
videre i form av forstudier for et privat detaljert forslagtil regulering.
19.05.20Petter Bogen(ansv.)og JonBogen(medarbeider,terrengmodellog illustrasjoner)
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Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

982153018
Foretak/lag/forening

Franzefoss Pukk AS
Adresse

PB 53
Postnummer

1309
Poststed

RUD
Telefon

99589175
E-post kontakt

alf.broeng@franzefoss.no

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 20/00908 Offentlig ettersyn av planprogram for rullering av kommuneplanen

A

Sak 19/03274 Høring – Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune

A

Sak 19/00182 Detaljreguleringsplan for felt B2 av Dyster Eldor II

A

Sak 16/02717 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl

A

Sak 16/01995 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

A

Sak 14/03619 Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Brekkeveien 61

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
200525 Innspill.pdf

Plankart.pdf
Ressurskart.jpg
Sjekkliste_-_arealinnspill_KP_2020.pdf

Vedlegg 1: Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplanen
Dennesjekklistenskalbrukessom grunnlagfor dokumentasjonav arealinnspilltil kommuneplanen.
Det visestil hvilke kunnskapsgrunnlag
som anbefalesbrukt. Bruk dennelenken:
www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.
Frist for å komme med arealinnspill: 25.mai 2020
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Kunnskapsgrunnlag
Ja,se Planprogrammetdatert 11.mars
2020,pkt. 4.1.5 Andre formål, Råstoffuttak:
Pågrunnlagav behov for langsiktigtilgang
til byggeråstoffi regionen,er det behovfor
arealinnspillsom sikrer og evt. utvider
dagensuttaksområdepå Vinterbro.
b. Avstandtil senterfunksjon,kjøpesenter
g
c. Avstandtil Ås stasjon(kommunesenter)
o
g rt d. Nærhet til gang-og sykkelveger
Gang-og sykkelveilangsE18
o
rin p
e sn e. Nærhettil kollektivtilbud
Myrås,Sone2S
a
lis
r
Kort og god adkomstlangseksist.
a
k T f. Veinett
o
Avstand
og
adkomst
til
europaveg,
fylkesveg
hovedvegfrem til E18/ E6.
L
og kommunalveg.
Dagensbruk er skog.Områdetberører ikke
r g. Landbrukog skog
tu --,Dyrkaog dyrkbarjord
landbrukeller dyrka mark.
a
N - Produktiv/uproduktivskog

h. Naturmangfold
- Nasjonaltviktige arter
- Utvalgtenaturtyper
- Naturtyper etter DNshåndbøker
i. Små-og storvilts trekkruter

Naturtyper etter DNshåndbøker.
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Direktoratet for mineralforvaltningmed Bergmesterenfor Svalbard(DMF)viser til
ovennevntesak,datert 23. april 2020.

TELEFON+ 47 73 90 46 00

DMFer statenssentralefagmyndighetved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser,og skalbidra til størst mulig samletverdiskapingbasert på en forsvarligog
bærekraftigutvinning og bearbeidingav mineraler.Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralskeressurser(mineralloven),og har i tillegg et særligansvarfor at
mineralressurserblir ivaretatt i sakeretter plan- og bygningsloven.
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Sentralemål i mineralforvaltningener å sikretilgangentil mineralressursenei framtida
og å hindre at viktige forekomsterbåndleggesav arealbruksom utelukkerframtidig
utnyttelse.
Om planen
Ås kommuneskalrullere kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel,og ønsker
tilbakemeldingerpå planprogrammet.Kommunenhar ogsåutformet en mal for
hvordanarealinnspillskalutformes og har redegjort for hvilken type innspill som er
ønskettil ulike formål i arealdelen.
Viktige føringer for mineralressurseri planarbeidet
I Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging2019-2023,heter det at
Norgehar store mineralressursersom kan gi grunnlagfor verdiskapingog
arbeidsplasser.Regionalog kommunalarealplanlegginger et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighettil mineralforekomstersom kan væreaktuelle for fremtidige uttak,
samtidigsom miljø- og samfunnshensynivaretas.
Mineraluttak har langtidshorisont,og det er behovfor forutsigbarhetknyttet til
investeringer,uttak og opprydding.Uttak av byggeråstoffer(pukk,grus,sand)til
bygge-og anleggsformålmed korte transportavstanderog reduserteklimagassutslipp,
er viktig. Godarealplanleggingkan bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske
masserav god kvalitet gjenvinnessom byggeråstoffer,der dette er mulig. Dette kan
reduserepressetpå bynæregrus-og pukkressurserog behovet for massetransport.En
helhetlig vurderingav massehåndteringi plansammenhengkan væreet nyttig
virkemiddelfor å avklaredette.

Regjeringensforventningertil regionalog kommunalplanlegging:
Fylkeskommunene
og kommunenesikrer viktige mineralforekomsteri sine
planer og avveierutvinning mot miljøhensynog andre samfunnsinteresser.
Tilgangentil, og lagringav, byggeråstoffersesi et regionalt perspektiv.
Uttalelse til planprogrammet
Ås kommunehar flere registrerteforekomstermed byggeråstoffressurser
i databasen
1
til Norgesgeologiskeundersøkelse(NGU). Énav forekomstene,hvor det foregårdrift i
et steinbruddpå Vinterbro,har nasjonalbetydningsom byggeråstoffressurs.
2
. Informasjonom
Kommunenhar ogsåen registreringi NGUsmineralressursdatabase
forekomstenei kart og databaseer tilgjengeligepå NGUsnettsider. DMFhar oversikt
over uttak med driftsstatus,og andre mineralforvaltningsobjekter,tilgjengeligi vårt
kartinnsyn3. Dataeneer ogsåtilgjengeligfra GeoNorgeskartkatalog4.
Konsekvensutredning
Masseforvaltninger en del av utredningsbehovetsom skalinngåi
konsekvensutredningen
av nye arealinnspilltil planen.Det er i planprogrammetvist til
kriterier basert på Regionalplan for masseforvaltningi Akershus.Beskrivelsenav
temaetser ut til å ivareta berørte interessersom følger av å avsetteområder til
masseforvaltning.DMFkan ikke se om teametinnebærer en kontroll av om
arealinnspillberører eller blir liggendenært forekomstermed mineralskeressurser,
masseuttakog eventuelleandre mineralforvaltningsobjekter.DMFanbefalerat det
tydeliggjøreshvordankonsekvensutredningen
skalavdekkeom arealinnspillkommer i
berøringmed ressurser,masseuttakog mineralforvaltningsobjekter,oghvordan
kommuneneventuelt skalprioritere dissesett i sammenhengmed foreslått arealbruk
Det framgåravplanprogrammetat kommunenhar en strategi med tanke på
forvaltningenavuttaket på Vinterbro ogomkringliggendeområder.
Arealdelen
Mineralskeressurserer ikke-fornybarenaturressursersom kun kan tas ut der de
naturlig forekommer.Somde nasjonaleforventningeneleggervekt på, omfatter
forvaltning av mineralressurserikke bare å avsettenye områder for råstoffutvinning.
Det innebærerogsåå sikretilgjengelighettil godemineralforekomsterfor fremtiden
og kommendegenerasjoner.
Av planprogrammetfremgårat tema råstoffuttakogarealertil masseforvaltning
inngår i arealstrategienfor arealdelen.Kommunenber om innspill for sikringog
utvidelseav dagensuttaksområdepå Vinterbro, på grunn av behov for langsiktig
tilgangpå byggeråstofferi regionen.Tilgangpå byggeråstofferer en forutsetningfor å
realisereønsketutbyggingog utvikling. DMFvil ikke konkret foreslåarealerfor
utvidelse,men forutsetter at tiltakshaverog grunneierved uttaket er orientert om at
det ønsketinnspill.

1

NGUsgrus-og pukkdatabase

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=214
2

NGUsmineralressursdatabase

http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=0214R&p_sprak=N
3
4

DMFskartinnsynhttps://minit.dirmin.no/kart/
GeoNorgeskartkataloghttps://kartkatalog.geonorge.no/

2

Arealertilstøtende eksisterendeuttak i kommuneplanen,der det er eller kan være
forekomstermed mineralskeressurser,kansynliggjøresi kommuneplanenved bruk av
hensynssonei tråd med § 11-8 bokstavc) i plan-og bygningsloven.Kommunenbør
vurdere om det er aktuelt å bruke en slik hensynsonefor å unngåutbyggingog tiltak
som kan vanskeliggjøretilgangpå ressursenepå et seneretidspunkt. Dersomdet ligger
konkreteforslagfor å utvide uttaket, bør områder som er aktuellefor drift avsettes
med formål råstoffutvinning.
Samfunnsdelen
Mineralskeressurserer ikke spesifiktomtalt i planprogrammetfor samfunnsdelen.
Samtidighar kommunentil arealdelenbedt om innspill til arealerfor håndteringav
overskuddsmasser
Slikeområderkan bidra til at massersom ellers ville ha blitt
deponert kan gjenbrukessom byggeråstoffer.DMFanbefalerat kommuneni arbeidet
med samfunnsdeleninnhenter informasjonom hvor store volum av byggeråstoffer
som det er tilgangtil,og hvor store volum med overskuddsmasser
som skalhåndteres.
Dette bør videre sesi sammenhengmed mulighetenfor bruk og gjenbrukav masser,
og for å utnytte ressursenei en lokal og regionalsammenheng.
Mineralindustrieni Norgebidrar med en rekke mineralersom er nødvendigfor
samfunnet,den skaperarbeidsplasserog gir positiveringvirkningeri lokalsamfunnet.
Stabilog forutsigbarressurstilganger viktig, ikke bare for pågående
mineralvirksomhet,men ogsåfor virksomheterog produksjonsom er avhengigav
mineralressursersom råvare.Tilgangpå byggeråstofferspesielter i mangetilfeller
avgjørendefor å kunne realisereplanlagteutbyggingstiltak.Godplanleggingog
synliggjøringav mineralressurser,på kommunaltog regionalt nivå, bidrar ogsåtil å gi
mineralnæringenforutsigbarerammebetingelserpå kort og lang sikt.
DMFanbefalerat det gjøresen vurderingav om eksisterendeplangrunnlagi
tilstrekkeliggrad bidrar til å sikre god og langsiktigforvaltningav kommunens
mineralressurser.

For nærmereinformasjonom minerallovenmed tilhørendeforskrifter, se
hjemmesidenvår på www.dirmin.no.Her finner du ogsåvår digitale kartløsning,som
er et nyttig verktøyfor oppdatert informasjonom mineraluttak,bergrettigheterm.m.,
supplert med relevantekartdata fra andre etater.

Vennlighilsen

DraganaBericSkjøstad

LarsLibach

seksjonsleder

rådgiver

Dokumenteter elektronisksignertog har derfor ikke håndskrevnesignaturer.
Saksbehandler:
LarsLibach
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1431 ÅS
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Rolf Rødbotten
Arneborgveien5
1435 Ås
Ås, 17.06.2020

Høringsuttalelsetil kommuneplanenspkt 4.
Arealer til boligformål
Vårt bruk, gnr 50 bnr 7 Eldorhagen,ligger innenfor/i periferien av 2-km-sirkelenfor å kommeinn
underområdetfor bebyggelse.
Det er urimelig å tenkesegat småarealerog landbruksomhar vært disponerttil boligarealeri 30
år skal tilbakeførestil NLF-arealerog værebærekraftige.
Vi henstiller om å la gnr 50 bnr 7 fortsatt forbli et areal for boligområde.

Det visestil overordnamyndighetersknutepunktspolitikksom har ført til at Ås sentrumnsområde
skal utvikles til bystatus.Den utviklingen har pågåtti flere år.
Foreløpiger det skisserten tenkt sirkel med radius2 km fra Ås sentrum,og bebyggelseskal i
hovedsakværekonsentrertinnendennesirkelen.Innenfordennesirkelener byutviklingeni full
gang,med referansetil sentrumsplanen
for Ås. Det er innlysendeat utviklingen skal og må fortsette
i relativt raskttempo.
Områdenepå beggesider av Hogstvedtdalenmed Moer, Brekka,Dyster,Eldor m. fl. er understerk
påvirkningav byutviklingen.De relativt smågårdsbrukenei heledalenendrerstatusog flere
fungerernå som utleiejord til størrebrukere.Mulighetentil å fungeresom bærekraftigeenheterer
kraftig redusertpga endralandbrukspolitikk.
Vårt bruk, gnr 50 bnr 7 Eldorhagen,ligger innenfor/i periferienav 2-km-sirkelenfor å kommeinn
underområdetfor bebyggelse.
All dyrkajordapå bruket i dag(ca 23 da av totalt 34 da) ble for 30 år sidenomdisponerttil fremtidig
boligareal.Gjennomdisse30 årenehar offentlige myndigheter,dvs stat,fylke og kommunetatt
arealertil sitt bruk, en bit her og en bit der.Det er arealersom har gått med til infrastruktursom vei,
jernbane,ledningsnettmm. Samfunnsbehovet
trumfer klart behovetfor mulighetentil å drive
bærekraftigpå mindre bruk. Det opplevessom ren overkjøringav myndighetene.Det viser segogså
vanskeligom ikke umulig å finne dokumentasjonhosmyndighetenepå fremgangsmåter
eller
resultaterav forhandlinger.
Den pågåendebyutviklinga vil nødvendigvismedføreat endaflere arealerblir båndlagttil bilveier,
gang-og sykkelstier,grønnefriarealermm.
Det er urimelig å tenkesegat småarealerog landbruksomhar værtdisponerttil boligarealeri 30 år
kan tilbakeførestil NLF-arealerog værebærekraftige.Det er en umulig gjennomførbarpolitikk og
gjelderspesieltfor vår eiendom.
Vi henstillertil ansvarligepolitikere som arbeidermedkommuneplaneni Ås om å la gnr 50 bnr 7
fortsattforbli et arealfor boligområde.
Vennlig hilsen
Marit og Rolf Rødbotten

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Rolf Roedbotten<r-roedb@online.no>
22. juni 2020 12:28
SolveigViste
Re:SV:Ang.møte 17/6
Høringsuttalelse.odt

--Rolf Rødbotten
Arneborgveien
5
1430

Ås.

Den 22.06.2020

12: 01, skrev Solveig Viste:

Hei!
Har du sendt det til denne adressen?
I så fall har jeg ikke fått det.
Skal sjekke arkivet.

Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns-og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

Fra: Rolf Rødbotten <r-roedb@online.no>
Sendt: mandag 22. juni 2020 11: 31
Til: Solveig Viste <Solveig.Viste@as.kommune.no>
Emne: Re: Ang. møte 17/6

Hei .
Har prøvd å sende deg vår høringsuttalelse

til kommuneplanen.

Kan du sjekke om du har fått den og om det er et leselig format.?
Kjekt å få ein bekreftelse
Med helsing
Rolf Rødbotten
Sendt fra min iPhone

11. jun. 2020 kl. 13: 32 skrev Solveig Viste <Solveig.Viste@as.kommune.no>:
Hei!
Bekrefter med dette møte 17/6 kl. 9-10 på Ås rådhus.
Endringen fra formål LNF til formål bolig skjedde antakelig i forbindelse
med utarbeidelsen av kommuneplanen for perioden 1991-2002.
Skal se hva jeg finner av dokumentasjon

Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns-og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

i den forbindelse.
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Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

SolveigViste
22. juni 2020 14:08
'Rolf Roedbotten'
SV:SV:Ang.møte 17/6

Hei!
Da bekrefter jeg at jeg har mottatt høringsuttalelsen.
Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns-og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

Fra: Rolf Roedbotten<r-roedb@online.no>
Sendt:mandag22. juni 202012:28
Til: SolveigViste<Solveig.Viste@as.kommune.no>
Emne:Re:SV:Ang.møte 17/6
--Rolf Rødbotten
Arneborgveien
5
1430

Ås.

Den 22.06.2020

12: 01, skrev Solveig Viste:

Hei!
Har du sendt det til denne adressen?
I så fall har jeg ikke fått det.
Skal sjekke arkivet.

Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns-og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

Fra: Rolf Rødbotten <r-roedb@online.no>
Sendt: mandag 22. juni 2020 11: 31
Til: Solveig Viste <Solveig.Viste@as.kommune.no>
Emne: Re: Ang. møte 17/6

Hei .
Har prøvd å sende deg vår høringsuttalelse

til kommuneplanen.

Kan du sjekke om du har fått den og om det er et leselig format.?
Kjekt å få ein bekreftelse
Med helsing
Rolf Rødbotten
Sendt fra min iPhone

11. jun. 2020 kl. 13: 32 skrev Solveig Viste <Solveig.Viste@as.kommune.no>:

Hei!
Bekrefter med dette møte 17/6 kl. 9-10 på Ås rådhus.
Endringen fra formål LNF til formål bolig skjedde antakelig i forbindelse
med utarbeidelsen av kommuneplanen for perioden 1991-2002.
Skal se hva jeg finner av dokumentasjon

Vennlig hilsen

Solveig Viste
Rådgiver, samfunns- og arealplanlegging
Enhet for plan, miljø og næring
Telefon: 64 96 20 79 /975 61 783
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Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten

i den forbindelse.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

As IL Fotball<post@asfotball.no>
29. april 202014:45
OlaugTalleraas
VS:Vedr. tiltaksplanfor idrett, nærmiljøog friluftsliv
Innspilltil tiltaksplanfor idrett, nærmiljøog friluftsliv v Ås Il Fotball.docx

Hei Olaug
Jegfikk feilmeldingnår jeg sendtedennetidligere i dag,Kandu bekrefte om du har mottatt?
Med vennlighilsen
Geir Sneis
Dagligleder
Ås IL Fotball
Tlf 99 35 11 33
post@asfotball.no
www.asfotball.no

Fra: As IL Fotball<post@asfotball.no>
Sendt:onsdag29. april 202014.43
Til: Olaug.Talleraas@as.kommune.no
Kopi: 'CathrineFinneKure' <cathrine.finne.kure@nofima.no>;
Geir Sneis<geir@asfotball.no>
Emne:Vedr.tiltaksplanfor idrett, nærmiljøog friluftsliv
Til
OlaugTalleraas
Kopi
Ås Idrettsråd v/CathrineFinneKure
Ås IL Fotballfremmer følgendeinnspill til tiltaksplanen.
Oppgraderingav Bjørnebekkfotballanleggtil helårs fotballanleggmed oppvarmet kunstgressbane
og garderobeanlegg.
Vi ønskerogsåat de tiltakene som Ås IL Fotballstår som ansvarligfor i dagogsåer med videre i ny
plan.
Med vennlighilsen
Geir Sneis
Dagligleder
Ås IL Fotball
Tlf 99 35 11 33
post@asfotball.no
www.asfotball.no

Ås IL Fotball
PB228
1432 Ås
post@asfotball.no
www.asfotball.no
tlf 99351133
Ås 26.04.020

Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og
friluftsliv
Ås Il fotball ønskerå kommemed følgendeinnspill til tiltaksplanen.
Oppgraderingav Bjørnebekkfotballanleggtil helårsfotballanleggmed oppvarmet kunstgressbane
og garderobeanlegg.
Bakgrunn
Vi oppleverat Ås Stadionog OBOSBlockWatne hallen i dag er sprengtpå kapasitet,og med de
innbyggerprognosene
som ligger til grunn for Ås Kommunesutvikling de nærmesteår vil Ås Stadion
og OBOSBlockWatne Hallenikke ha kapasitetnok til at vi kan gi et fullverdig tilbud til barn og
ungdomsom ønskerå spille fotball. Vi ser dessverresmåmulighetertil å utvide kapasitetenpå Ås
Stadionbådei forhold til areal og timebruk og flytter derfor blikket mot nye arealer.
Bjørnebekk
Bjørnebekker alleredei bruk som treningsarealfor ÅsFotballpå sommerstid.I dag er det kun gress
på benyttet arealog ingengarderobeløsning,det er heller ikke tilgangpå vann og toaletter. Med
flere aktive spillerevil bruken av Bjørnebekkøke betrakteligde nærmesteårene.
Gresssom enesteunderlaggir betydeligebegrensningeri bruken,både i tidsrom anleggeter åpent
og antall brukstimerpr uke. Det at det heller ikke er lysanleggpå Bjørnebekkgir ogsåbegrensninger
utover i august-september.
At det ikke er garderobeanleggmed tilhørendetoaletter og vann gjør ogsåat Bjørnebekki dag ikke
kan regnessom et fullverdigidrettsanlegg.
Bjørnebekksbeliggenheti utkanten av Åssentrum og bebyggelsegjør at det er utvidelsesmuligheteri
fremtiden. Kommunikasjonener ogsågrei med gangveisom gir god tilgjengelighetom du kommer
enten fra Åseller Kroersiden.Det bør muligensgjøresnoe tiltak for kryssingav vei fra gangveitil
idrettsanlegget.
For de som kjører bil til anleggetbør innfartsveiog parkeringsmuligheterutbedres.

Vi ønskerat det på dagensområde etableresen 11-er kunstgressbanem/undervarmeog lys, samt et
garderobeanlegg.Øvrigarealmed gresssom benyttestil trening i sommerhalvåret.
Med stadigøkendeaktive medlemmerhar Åsfotball et behovfor en avlastningsbanetil Ås Stadion
for å avviklekamperi barne- og ungdomsfotballen.Samtet helårstreningsanleggfor våre aktive
medlemmer.I dag har vi kun OBOSBlockWatne Hallensom alternativ i vinterhalvåret,den deles
ogsåmed NordbyIL. Alleredei dag må vi begrensetilbudet til spillereog lag som ønskerå trene mer i
vinterhalvåret.Derfor er det behovfor mer oppvarmetkunstgressi ÅsKommunefor å tilfredsstille
behovet for trening.
Pået slik anlegger det behovfor et garderobebygg,innholdene4 garderober,sanitæranleggog
lager.
Avslutning
Ås Fotballhar ikke kostnadsberegnethva et slikt anleggvil koste,men ønskerå spille det inn for Ås
Kommuneog Ås Idrettsråd alleredenå for å bekjentgjørebehovetog visetil hvilke løsningervi ser for
oss.Det er absolutt mulig å gjøre Bjørnebekktil et idrettsanleggsom kan gi plasstil mer enn bare
fotball, og kan ogsåavhjelpeanleggssituasjonen
for fotballaktiviteteni NordbyIL som ogsåhar meget
begrensetkapasiteti vintersesongen.

Ås IL Fotball
v/ Geir Sneis
Dagligleder
Ås IL Fotball.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Hilde og Ottar Kjus<bogkju@online.no>
30. juni 202011:44
Ås kommune
SolveigViste;Kari og Tom
Ås kommune- kommuneplan
Ås komm Plan- UttalelseÅsLL20200630.pdf

Hei,
Vi senderen uttalelseangåenderulleringenav kommuneplaneni Ås.
Vi er klar over at fristen for innspill til arealdelener gått ut.
Da vår uttalelseutelukkendeer på prinsipielt grunnlag,håper vi likevel at den kan regnessom
mottatt.
Vh
Ottar Kjus

Ås Landbrukslag

Til Ås kommune,
Plan, miljø og næring
v/ Solveig Viste
Ås, 30. juni 2020

Rullering av kommuneplan, Ås kommune
Uttalelse fra Ås Landbrukslag
Ås landbrukslag (ÅsLL) har 337 medlemmer. Mange av disse er forvaltere av jord- og
skogbruksarealene i Ås, og i 2018 er det totalt 77 søkere til driftstilskuddene i landbruket i
Ås kommune. Noen få av produsentene er ikke medlemmer i Landbrukslaget. Vi antar at
medlemmene i laget forvalter mer enn 95 % av all dyrket mark i Ås, samt en stor del av
skogarealene.
Planarbeidet for rullering av kommuneplanen for Ås er startet opp. Ås LL har ikke innspill
til arealplanen, og vi er klar over at fristen for både arealinnspill og uttalelse er gått ut.
Vi ønsker likevel å gi en uttalelse angående jordvern på prinsipielt grunnlag. Ås LL har
tidligere uttalt seg (nov. 2017) slik angående jordvern:
Prinsipielt mener ÅsLL at det må praktiseres en 0-toleranse i forhold til nedbygging av
dyrket mark og dyrkbare arealer. Unntak fra dette kan være samferdsels-formål, der
tiltakene må være minst mulig til skade for landbruket.
Vi har videre registrert at det i prosjektering og konsekvensutredninger av planlagte
utbyggingsområder er mangelfulle evalueringer av potensialet for oppdyrking av
skogarealer. Arealer som i NIBIO sitt kartverk beskrives som «dyrkbar skog», kan
innebære store forskjeller i dyrkbarhet.
Vårt ønske og vår henstilling til Ås kommune i rulleringen av kommuneplanen er flg:
Ås kommune praktiserer en 0 –toleranse i forhold til nedbygging av dyrket jord og
dyrkbar skog
I framtidige vurderinger av nye utbyggingsområder stilles det større krav til
evaluering av dyrkbarheten av eventuelle skogarealer enn det vi har sett tidligere.

Hilsen Ås landbrukslag
Ottar Kjus, leder

