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Mål

 Konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa.

 Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utbygging og bevaring av overordnet 
grønnstruktur.

 Et transportsystem som er effektivt, 
miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med
lavest mulig behov for 
biltransport.



Utredningsfasen

1: Videreføre dagens 
kommuneplaner

2: Konsentrert utvikling 
av byer

3: Fortetting i mange 
knutepunkter



Utredningsfasen: Kursendring gir muligheter

1. Høyere arealutnyttelse og begrenset spredt 
utbygging sparer grønne arealer

2. Bygging av leiligheter møter fremtidig 
boligbehov

3. Konsentrasjon av veksten gir bedre grunnlag 
for kollektivtransport og lokale tilbud

4. Langsiktig satsning på noen byer gir best 
mulighet for økt næringsutvikling i Follo og 
på Romerike 

5. Økt vekst i bybåndet gir minst vekst i 
biltrafikken



Regional areal- og transportstruktur

1. Videreutvikle Oslo by som landets hovedstad

2. Styrke regionale byer og arbeidsplass-
konsentrasjoner i Akershus

3. Utvikle bybåndet med bedre sammenhenger i
bystrukturen og høy utnytting av 
kollektivtransport

4. Prioritere utvikling av noen lokale byer og 
tettsteder i Akershus

5. Opprettholde gode og stabile bomiljø utenfor 
de prioriterte vekstområdene



Arealbruk - strategier

A1   Konsentrere hoveddelen av veksten til    
prioriterte vekstområder

A2  Utvikle prioriterte vekstområder med 
bykvalitet

A3  Innenfor prioriterte vekstområder bør 
vekst gå foran vern

A4  Utenfor prioriterte vekstområder bør vern 
gå foran vekst



Kommuneplan 2015 - 2027

• 90 % av veksten skal i hovedsak skje i Ås 
tettsted og langs bussaksene, der dette 
ikke kommer i konflikt med jordvern, 
biologisk mangfold og nærfriluftsområder

• Unngå nedbygging av høyproduktiv matjord 
i alle deler av kommunen

• Det skal tilrettelegges for en gjennomsnittlig 
befolkningsvekst på 2 % per år i 
planperioden



1.0 Områder til mekling
1. B10 Søndre Holstad gård 
2. B11 Vollskogen 
3. B12 Rustadporten
4. B14 Askehaug gård
5. B15 Liahøi
6. B16 Bekk
7. B17 Kaksrudbekken
8. B19 Israndveien
9. N2 Korsegården 
10. M1 Nøstvet

2.0 Andre forhold til mekling
11. § 20.1 Bestemmelse for næringsbebyggelse
12. § 22.2 LNF-b



Politikernes generelle begrunnelse

1. Legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i regionen

2. Bygge opp om tettstedene Ås sentrum, Vinterbro og 
Solberg

3. Bevare verdifulle landbruks-, kultur- og naturområder

4. Utnytte skolekapasitet

5. Utnytte og videreutvikle eksisterende kollektivtilbud, 
særlig buss

6. Lokaldemokratiet må vektes



Rustadporten



Planprogram for Områdereguleringsplan for Ås 
sentrum

Målet er å skape gode rammer for et voksende tettsted som vil utgjøre et sentralt knutepunkt i regionen, ved å 
knytte tettstedet tettere sammen med universitetsmiljøet på NMBU, og sørge for at Ås utvikles i retning av et 
bærekraftig og kompakt tettsted med både urbane og rurale kvaliteter, og som nytter seg av gode forbindelser til 
den øvrige regionen gjennom effektivt transportnettverk. 



Ås sentrum



Vekstkorridorene



Sentrumsnære bebygde delområder



Områdereguleringsplan for Ås sentrum

 Kulturhistorisk analyse
og grøntstrukturanalyse 

 Fortettingsstrategier 
for Ås sentralområde

 Vei- og gateplan

 Håndtering av 
overflatevann

 Kartlegge boligpreferanser

 Barnetråkkregistrering
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