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Ås, 10.05.2014 

Til 

Ås kommune v/Plan- og utviklingsavdelingen 

post@as.kommune.no 

Innspill til kommuneplan 2015-2027 

Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune, der 

det bes om at høringsinnspill til planprogrammet og forslag til arealbruksendringer innen 10.05.2014.  

Denne uttalelsen er utarbeidet i samråd med idrettslagene i Ås.  

Ås idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund 

(NIF) gjennom idrettskretsen.  Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i 

kommunen.  Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og 

kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Se www.aasidrettsraad.no  

Ås idrettsråd ønsker som representant for idretten i Ås, å være en aktiv part i utviklingen av 

kommunen. Idretten vil også kunne bidra med betydelige frivillige ressurser for å realisere  felles 

planer.  

Idrettsrådet har følgende innspill til Forslag til planprogram: 

"ÅS – Med idrett i sentrum".  

 Samfunnsdelen bør ha klare visjoner, der dette kan være én av dem. 

Organisering av planarbeidet. 

Ekstern referansegruppe: Ås idrettsråd ønsker å delta i "Ekstern referansegruppe" for planarbeidet. 

Idrettsrådet representerer som nevnt alle idrettslagene i kommunen som er tilknyttet Norges 

idrettsforbund. Det er i dag 20 lag med ca. 4000 medlemmer. 

Temabaserte folkemøter: Det er positivt at kommunen legger opp til temabaserte folkemøter 

høsten 2014.  Idrettsanlegg/folkehelse/friluftsliv bør være temaer som tas opp, og Ås idrettsråd 

deltar gjerne i forberedelse og gjennomføring 

Forslag til arealbruk 

Det er et stort og økende behov for innendørs treningsanlegg i Ås.  Ås er blant kommunene i 

Akershus som kommer dårligst ut når det gjelder antall "hallflater" i forhold til innbyggertallet.  Dette 
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blir spesielt synlig når vi tar hensyn til at det i kommunen er et universitet med ca. 5000 studenter 

(inkludert et lite mindretall på tidligere veterinærhøyskolen i Oslo som snart flytter til Ås) og at en av 

Akershus aller største videregående skoler med ca. 1100 elever er lokalisert i sentrum av Ås. 

Studentene bidrar sammen med lokalbefolkningen til størst etterspørsel etter hallplass på 

ettermiddag og kveld, mens Ås vgs bidrar til at kapasiteten sprenges også på dagtid. 

Vi mener at det i kommuneplanen må settes av arealer sentralt i Ås for en langsiktig utvikling av 

idrettsanlegg med hallkapasitet for å tilfredsstille idrettens behov.   Det er viktig at dette planlegges 

på en måte som sikrer god utnyttelse gjennom døgnet og sambruk og samlokalisering mellom ulike 

aktiviteter, - ikke bare idretten. 

Dagens Ås-hall er som kjent nedslitt og har i tillegg altfor liten kapasitet i forhold til behovet.  Ås 

videregående skole, som sammen med Jessheim og Skedsmo er fylkets største, må i dag leie halltid 

på NMBU (GG-hallen).  I dag er det også en "kamp" mellom idrettslag og ulike idretter om å få halltid 

på ettermiddag og kveld.  Denne situasjonen blir bare verre ettersom befolkningsveksten tiltar og 

antall elever/studenter ved Ås vgs og universitetet øker.  Et tilbud om toppidrettslinje på Ås vgs 

fordrer også gode treningsmuligheter. Ås vgs trenger på noe sikt idrettsanlegg som kan dekke 

behovet for kroppsøving for 1500 elever. Det må derfor gjøres noe drastisk med tanke på at 

underdekningen av hallplass allerede i dag er stor for skolen. Til sammenligning har vi fått opplyst fra 

Norsk Friidrett at når det gjelder Ski videregående skole, som har omtrent halvparten så mange 

elever som Ås, leier fylkeskommunen nesten 3 håndballflater hele dagen. Her burde det altså ligge et 

godt finansieringsgrunnlag for nye anlegg i Ås sentrumsområde, der fylkeskommunen kan bli en 

sikker leietaker på dagtid forutsatt nærhet mellom idrettsanlegg og skolen. 

I arealplanen bør det settes av plass både til idrettshall/flerbrukshall for typiske hallidretter, men 

også for friidrett/løpebane, bueskyting osv. I tillegg bør det settes av plass til svømmehall og ishall.  

En større svømmehall vil antakelig måtte sees i sammenheng med andre deler av Follo.  Nærheten til 

universitetet, en av Akershus største videregående skoler, kollektivknutepunkt og fjernvarme, gir 

gode argumenter for at et nytt svømmeanlegg i Follo bør kunne lokaliseres i Ås sentrumsområde. Det 

er viktig å få satt av nok med arealer. Det må planlegges for fremtiden men med tanke på trinnvis 

utbygging etter hvert som behovet øker og finansiering kommer i orden. Når det gjelder behovet for 

ishall, er vi usikre på dette.  Det bygges nå ny ishall i privat regi på Vinterbro og det er en ishall i Ski.   

Et godt tilbud på idrettsanlegg for mange idretter vil ikke bare bidra til bedre folkehelse, men også til 

at Ås blir et attraktivt sted å bo. 
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Forslag til lokalisering av idrettshall/-anlegg og omdisponering av areal 

Ny idrettshall/nye idrettsanlegg bør lokaliseres på en måte som sikrer: 

1. God utnyttelse over døgnet.  En idrettshall må derfor ligge i nær tilknytning til skoler med 

mange elever slik at den blir utnyttet fullt ut i skoletiden.  Dette taler for en plassering i 

nærheten av Ås videregående skole.  

2. Lett tilgjengelighet. Et idrettsanlegg må være tilgjengelig både med kollektivtrafikk, med bil 

og med sykkel/til fots.  

3. Felles utnyttelse av infrastruktur med andre interesser.  For eksempel felles bruk av 

parkeringsareal som benyttes av pendlere eller arbeidsplasser på dagtid, og av brukere av 

idrettsanlegg på kveldstid.  

4. Rasjonell og effektiv energibruk. Gjerne slik at fjernvarme kan benyttes. 

5. Grunnlag for god finansiering.  Lokalisering av en ny idrettshall nær Ås vg legger til rette for 

et spleiselag der fylkeskommunen kan bli en betydelig bidragsyter enten ved finansiering av 

bygging, eller som leietaker. En fornuftig og lett tilgjengelig svømmehall vil dersom den 

planlegges i samarbeid med nabokommunene, gi ekstra tippemidler.  Lokalisering i nærheten 

av NMBU kan muligens også sikre annen finansiering. Kombinasjon med andre formål, som 

boliger, hotell, næring øker mulighetene for privat deltakelse. 

Alt dette tilsier at det bør settes av areal til idrettshall/-anlegg i eller i nærheten av sentrum, i 

gangavstand fra Ås videregående skole og jernbanestasjonen. 

Ås idrettsråd foreslår at det igangsettes en analyse/utredning av fremtidig behov for, og 

lokalisering av, idrettsanlegg/haller i Ås.  Dette bør gjøres i nært samarbeid mellom kommune, 

idretten i Ås, Akershus fylkeskommune (Ås vgs) og universitetet, og der idrettsforbundets 

anleggsekspertise kan trekkes inn.  Når det gjelder svømmehall bør det også samarbeides med 

nabokommunene.  Ski kommune har satt igang en slik utredning. Det bør også samarbeides om 

innendørs friidrettsanlegg. 

Ås idrettråd vil spille inn følgende alternative forslag til lokalisering av ny idrettshall/nye idrettsanlegg 

og omdisponering av arealer til formål "Idrettsanlegg" i kommuneplanen: 

1. Arealer mellom Ås stasjon og Moertunet.  Arealene er i gjeldende kommuneplan satt av til 

"Sentrumsformål" (med noe eksisterende bygningsmasse) og planlagt "Kombinert 

bebyggelse".  Dette arealet kan bindes sammen med Ås videregående skole og Ås-hallen via 

en ny innebygget overgang over jernbanen sør for dagens overgang.  Første byggetrinn kan 

være bygging av ny og større Ås-hall (tilrettelagt for flere idretter enn i dag) på gressbanen 
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like vest for dagens Ås-hall.  Neste trinn (eller samtidig) kan være utvidelse med andre anlegg 

(for eksempel svømmehall og ulike utendørs anlegg) på vestsiden av jernbanen mot 

Moertunet. En lokalisering i dette området tilfredsstiller alle viktige lokaliseringskriterier med 

nærhet til brukere i alle aldre hele dagen, nærhet til kollektivtrafikk, felles utnyttelse av 

parkeringsarealer for pendlerparkering dagtid og idrettsanlegg på kveldstid, og tilknytning til 

fjernvarme. 

2. Arealer ved dagens GG-hall.  Her kan det vurderes å bygge på dagens grusbane (Lillebrand).  

Avstanden er litt lang fra Ås vg og fra sentrum til å være optimal for en 

idrettshall/flerbrukshall. Men kan være et godt alternativ for en svømmehall med både 

nærhet til fjernvarme, dagens idrettshall, parkering og kollektivtrafikk. Dette vil også bidra til 

å binde universitetet og Ås sentrum sammen, og bli en møteplass for både studenter og 

fastboende. Her kan det også legges til rette for utendørs "friluftsbad". Området er i 

gjeldende kommuneplan satt av til idrettsanlegg, men det kan være behov for å 

omdisponere noe LNF areal mellom grusbanen og Herumveien til "idrettsanlegg". Det er i 

dag godt med parkeringsplasser for universitetet ved GG-hallen som i stor grad er ledige på 

ettermiddag/kveld. 

3. Arealer som i dag er satt av til planlagt "Næringsbebyggelse" mellom Studentsamfunnet og 

sentrum.  Dette har mye av de samme egenskapene som område 2. Området er i dag dyrket 

mark, men altså allerede satt av til utbygging i gjeldende kommuneplan. Vi antar imidlertid at 

det viktigste areal med hensyn på dyrket mark, er forsøksfeltene som ligger nærmere 

sentrum. En svømmehall her vil bidra godt til å binde sentrum og universitetet sammen.  

4. Arealene på søndre del av Ås-måsan.  Arealene er i gjeldende kommuneplan satt av til 

"kombinert bebyggelse". Arealet har en del av de samme egenskapene som område 1, men 

er ikke like optimalt.  Det kan eventuelt benyttes i kombinasjon med ny hall ved dagens Ås-

hall, ved at ytterlige utbygging av anlegg skjer i dette området. 

5. Områdene ved dagens Ås stadion.  Her er alle tilgjengelige arealer, slik vi ser det, satt av til 

idrettsanlegg.  Det er derfor ikke ønske om noe endring av status i kommuneplanen.  Men i 

en analyse av videreutvikling av idrettsanlegg, må dette området selvsagt være med.  Det er 

ønske om å samle mest mulig idrettsaktivitet i dette området.  

De omtalte områdene, med unntak av nr. 5, er angitt med grønne sirkler på kartet under (utsnitt av 

dagens kommuneplan) 
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Konklusjon: 

 Ås idrettsråd ber om å få delta i ekstern referansegruppe i kommuneplanarbeidet.  

 Det bør arrangeres et temamøte om idrettsanlegg/folkehelse/friluftsliv i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet. 

 Det er allerede i dag stor underdekning av idrettshaller i Ås kommune. Det er et stort behov 

for nye idrettshaller/idrettsanlegg både sett i lys av økt tilflytting, men også med bakgrunn i 

at universitetet og en av Akershus største videregående skoler er lokalisert her og har planer 

om utvidelser. 

 Det bør i kommuneplanarbeidet utredes behov for, og mulig lokalisering av fremtidige 

idrettsanlegg. Ås Idrettsråd vil peke på fire alternative områder som bør vurderes satt av til 

formål "Idrettsanlegg" i kommuneplanen for 2015-2027.  Det er: 

o Området mellom Ås stasjon og Moertunet. Dette kan kombineres med ny gangbro 

over jernbanen til Ås vgs/Ås-hallen. Området er i dagens kommuneplan satt av til 

"Sentrumsformål" og "Kombinert bebyggelse". 
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o Området ved GG-hallen/Lillebrand på NMBU (svømmehall/-anlegg). Området er i dag 

satt av til "Idrettsanlegg".  Men det kan bli behov for noe justering mot LNF-område 

inn mot Herumveien. 

o Området som i dag er satt av til "Næringsbebyggelse" mellom studentsamfunnet og 

Ås sentrum. 

o Søndre del av Ås-måsan.  Området er i dagens plan satt av til "Kombinert 

bebyggelse" og "Veier". 

 Ny flerbrukshall bør lokaliseres nær Ås sentrum og Ås videregående skole.  Øvrige anlegg, 

bl.a. arealer for svømmehall, bør også ligge sentrumsnært. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Magne Maurset 

Leder Ås idrettsråd 

Mob. +4790877137  

Herumveien 31, 1430 Ås 

www.aasidrettsraad.no  

 

Kopi:   

- Alle idrettslag i Ås tilknyttet Norges Idrettsforbund. 

- Akershus idrettskrets, akershus@idrettsforbundet.no  

- Ås videregående skole, post@aas.vgs.no  
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