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1. INNLEDNING 

Ås Hageby Holding AS ønsker å undersøke grunnlaget for en etablering av en dagligvarebutikk i 

forbindelse med utbygging av nytt boligområde på Vollskogen. Denne analysen vil se på 

potensialet for å etablere en liten dagligvarebutikk med en salgsflate på mellom 300 og 500 m2, 

eksempelvis en Joker. Vollskogen vil få en betydelig utbygging, og det er derfor naturlig å 

kartlegge behovet for en nærbutikk som kan betjene nærområdet. Analysen vil både diskutere om 

det er et grunnlag for å etablere en nærbutikk i området, og se tiltaket opp mot overordnede 

kommunale og fylkeskommunale planer. Analysen gjennomføres i forbindelse med 

reguleringsplanforslaget for Vollskogen.  

 

Figur 1: Planområdets plassering ift. Ås sentrum. 
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2. PLANER OG RETNINGSLINJER 

 

2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ås ble vedtatt 2. september 2015 og har fire hovedmål der én 

av hovedmålene handler om miljø og er formulert som «Innen 2027 er Ås en miljøvennlig 

kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk». Under beskrivelsen av kommunens 

utfordringer står det «Som arealplanmyndighet har kommunen et stort handlingsrom for å 

tilrettelegge for en kompakt tettstedsutvikling som reduserer transportbehovet og dermed også 

CO2-utslipp. Flere boliger og et bredt utvalg av arbeidsplasser, handels-, tjeneste- og fritidstilbud 

i tilknytning til god kollektivdekning vil gjøre at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål, og gir 

samtidig grunnlag for et bedre kollektivtilbud» (s. 9). Som en strategi under hovedmålet for miljø 

står det også «Kommunen vil prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i 

planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering av etablerte områder» (s.12).  

 

2.2 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 

Arealdelen (Ås kommune 2018-2027) ble vedtatt 2. mars 2016. Det aktuelle arealet hvor en evt. 

butikk skal anlegges er avsatt til fremtidig boligområde. I kommuneplanen står følgende om 

handel som er tilknyttet til boligområder:  

§ 16. Detaljhandel og annen publikumsrettet virksomhet 

16.2 Nærbutikker med dagligvareprofil og med et forretningsareal på inntil 1250 m2 BRA kan 

etableres i tilknytning til boligområder eller kombinerte bolig/næringsområder med god 

kollektivdekning i tettstedene Solberg, Nordby og Vinterbro/Sjøskogen i tillegg til Ås tettsted. 

Bruksareal (BRA) til detaljhandel defineres som summen av salgsareal, lagerlokale, 

spiserom/kantine og kontorareal. Areal til parkering og varelevering regnes ikke med i BRA. 
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Figur 1: Vollskogen status i kommuneplanens arealdel 2018-2027. Kilde: Follokart  

 

Figur 2: Vollskogen status i kommuneplanens arealdel 2018-2027 (større utsnitt). Kilde: Follokart  
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2.3 Regional plan for handel, service og senterstruktur (gamle Akershus) 

 

Regional plan for handel, service og senterstruktur for gamle Akershus ble vedtatt 17. desember 

2018. Målet for planen er «å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og tettsteder, 

for derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige 

transportvalg» (s. 5).  

 

Planen tar for seg mange punkter som om handel, blant annet står det hva som defineres som 

nærbutikk og hvor slike kan etableres; «Nærbutikk og nærservice er et tilbud til det lokale 

bomiljøet og bør kun etableres i eller i nær tilknytning til boligområder. Hensikten er å bidra til 

attraktive møteplasser og miljøer i boligområdene. Nærbutikk er en dagligvarebutikk, dvs. handel 

med hovedvekt på mat og drikke. Nærservice er offentlig eller privat generell tjenesteyting som 

samlokaliseres med en dagligvarebutikk.» (s. 11).  

 

Samtidig behandler planen sammenhengen mellom dagligvareinnkjøp og transportarbeid; «Mer 

enn hver tiende arbeidsreise kombineres med besøk til en dagligvarebutikk. Dybdeanalyser av 

data fra den norske reisevaneundersøkelsen viser at den som har en dagligvarebutikk like ved 

hjemmet kan være mindre fristet til å bruke bilen til og fra jobb enn den som har lengre vei til 

dagligvarebutikken, idet sistnevnte kan velge bil – med den forklaring at en butikkhandel skal 

gjøres på veien hjem.» (s. 14).  

 

Planen har også et delmål om å styrke by- og tettstedssentrene med følgende resultatindikator; 

«Resultatindikator 1: andelen av befolkningen som bor i gangavstand fra nærmeste 

dagligvarebutikk. Mål: Øke andelen med 1 prosent fra 2019 til 2022 i kommunene i 

bybåndet, og med 2 prosent fra 2019 til 2022 i kommunene utenfor bybåndet.» 

(s. 22).  
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3. PLANFORSLAGET 

Hovedhensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av inntil 290 boliger, 

med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, veisystem og teknisk infrastruktur på deler av 

skogsarealene i Vollskogen i Ås kommune. Det vil tilrettelegges for konsentrert og frittliggende 

småhusbebyggelse, i felt, med en variasjon av boligtypologier, som er tilpasset områdets 

stedegenhet.  

 

Som et tillegg i vedtaket av planprogrammet for reguleringsplanen ønsket hovedutvalg for teknikk 

og plan i Ås kommune at planarbeidet skal utrede om det bør plasseres en dagligvarebutikk i 

planområdet. En eventuell butikk tenkes plassert nord-øst i planområdet, med tilknytning til 

hovedadkomstveien til boligområdet.  

  

Figur 3: Utklipp av reguleringsplan med utredet plassering for en dagligvarebutikk 
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4. DATA OG ANALYSE 

4.1 Begreper 

Med detaljvarehandel menes omsetning av varer som i hovedsak går til sluttbruker. Det vil si at 

varer som går videre via bedrifter og engroshandel ikke omfattes av begrepet. Statistikker og 

oversikter for detaljvare inkluderer ikke salg av motorkjøretøyer og drivstoff. 

Detaljvarehandelen omfatter flere bransjer. Det er vanlig å skille ut dagligvarer som en egen 

underkategori. De øvrige bransjene betegnes som «utvalgsvarer» og «plasskrevende varer».  

 

Dekningsgraden angir forholdet mellom omsetning i et område og kjøpekraften i det samme 

området. Hvis dekningsgraden er over 100 % betyr det at man tiltrekker seg kunder fra andre 

områder, mens en dekningsgrad på under 100 % indikerer handelslekkasje. I noen 

sammenhenger anses det som relevant å justere beregnet dekningsgrad for inntektsnivå, innslag 

av tilreisende turister eller stor studentbefolkning. Også tilgjengeligheten til handel vil påvirke 

hvor mye befolkningen i et område faktisk handler for. Dette vil kunne gi visse utslag, men for 

enkle lokale og regionale vurderinger er det mindre relevant. Det vil også være mindre relevant 

når det gjelder dagligvarer enn andre detaljvarer fordi dagligvarer hovedsakelig handles i egen 

kommune. 

 

4.2 Avgrensning av handelsomland 

 

Vi har tatt utgangspunkt i at handelsomlandet bør defineres som relativt lite, siden det her er 

snakk om en liten nærbutikk. Vi har derfor gått ut ifra et handelsomland som er studentboligene 

ved Pentagon og eneboligområdet sør for studentboligene, samt det nye boligområdet som skal 

bygges ut på Vollskogen. Dette tilsvarer grunnkretsen som Vollskogen er en del av som er vist på 

kartet under. Vi definerer dette som det primære handelsomlandet.  

 

Det vil som oftest være hensiktsmessig å se på hvilken påvirkning en ny etablering av handel kan 

ha på annen handel, spesielt i sentrum. Når det gjelder dagligvarehandel er dette ikke like viktig, 

fordi det ikke er dagligvarehandel som skal eller vil genere mye liv i sentrum. For å illustrere et 

potensielt utvidet handelsomland, et sekundæromland, er det også lagt inn en buffer på 1 km fra 

den nye dagligvarebutikken som kan ansees for å være akseptabel gangavstand. 
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Figur 4: Grunnkrets og buffer 1 km fra ny dagligvarebutikk og buffer 1 km fra butikkene i sentrum. Illustrasjonen 

viser boliger innenfor grunnkretsen. De ulike fargene viser til ulike typer boliger. Kilde: SSB og Esri.   
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4.3 Trafikkanalyse og parkering 

 

Rambøll har fått utført en trafikkanalyse som kan leses i en egen rapport. Trafikkberegningene 

som er gjort i forbindelse med etablering av nærbutikk er vist i illustrasjonen under. Figuren viser 

trafikkmengdene i området internt. Dagligvarebutikk forutsettes å ha atkomst ca. ved parkering 

til Pentagon og fører dermed ikke til trafikk inn/ut av boligområdet. I figuren nedenfor er 

fremtidig ÅDT vist. Rødt tall i nord viser trafikkmengder ved 500 m2 butikk, grønne tall for 300 

m2. 

 

Figur 5: Oversiktskart over fremtidig ÅDT i området med etablering av nærbutikk. Kilde: Rambøll 
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Til sammenlikning er det også utredet trafikktall uten ny nærbutikk, der man finner en nedgang i 

ÅDT på henholdsvis 700 for butikk på 300 m2 og 1150 for butikk på 500 m2. Illustrasjon viser nye 

tall under.  

 

 

Figur 6: Oversiktskart over fremtidig ÅDT i området uten etablering av nærbutikk. Kilde: Rambøll 

 

Når det gjelder parkering er det konkludert med at selv uten begrensninger i parkeringsdekning 

vil trafikkveksten fra området ikke føre til kapasitetsproblemer i Meierikrysset. Det vil si at selv 

hvis man legger opp til mange P-plasser så blir den beregnete teoretiske trafikkveksten ikke stor 

nok til å føre til et kapasitetsproblem. Samtidig har vi ved trafikkregistreringer i krysset registrert 

ganske lange køer i rushtid, så her kan det være noe diskrepans mellom teori og den faktiske 

situasjonen enn man er vant til. Vi mener dette kan skyldes at mange fotgjengere (studenter) 

som kommer fra Universitet krysser veien rundt rushtider. Derfor ser vi det som hensiktsmessig å 

begrense antallet parkeringsplasser tilknyttet en nærbutikk, selv om det teoretisk sett ikke vil føre 

til kapasitetsutfordringer med mange parkeringsplasser. Vi har derfor gjort en beregning av hvor 

mange parkeringsplasser man kan ha uten at det er begrensende for bilturgenereringen: 
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• For butikk på 500 m2: 31 P-plasser 

• For butikk på 300 m2: 13 P-plasser 

 

Ved å anlegge noe færre P-plasser enn dette så vil man da få reduksjon i biltrafikk samtidig som 

man ikke har så få P-plasser at det fører til en stor minskning i antallet kunder (dvs. de som 

kjører bil blir i hovedsak de som absolutt må). Basert på dette anbefales følgende 

parkeringsdekning: 

• For butikk på 500 m2: 20 P-plasser 

• For butikk på 300 m2: 10 P-plasser 

 

4.4 Grunnlag for etablering av nærbutikk  

 

I den aktuelle grunnkretsen som er definert som handelsomland bor det i dag 1012 personer1 

ifølge våre data. I tillegg vil det bygges inntil 290 nye boenheter på området. Om man legger til 

grunn 2,18 personer per husholdning (gjennomsnittlig antall beboere per husholdning i Ås2) så vil 

dette gi et kundegrunnlag på 1632 personer, hvor denne butikken er nærmeste alternativ for 

dagligvare.  

 

Tabellen under viser utregnet dekningsgrad for dagligvarehandelen i Follo3 og andre økonomiske 

regioner på Østlandet, som et sammenlikningsgrunnlag.  

 

Tabell 1: Dekningsgrad for Follo og andre økonomiske regioner på Østlandet (2020). Kilde: SSB 

Dekningsgrader         

  
Omsetning i dagligvarer 
(mill. kr) 

Antall bosatte i sonen 

Gjennomsnittlig 

forbruk per 

person (kr.) 

Samlet kjøpekraft 

(mill. kr) 

Dekningsgrad ( 

(omsetning / 

kjøpekraft) 

Follo 5676 144 372 41417,5 5979 95 % 

Aker og Bærum 8676 222 172 41417,5 9202 94 % 

Drammen 6240 101 386 41417,5 4199 149 % 

Hønefoss 1794 30 641 41417,5 1269 141 % 

Halden 924 31 373 41417,5 1299 71 % 

Lillestrøm 7398 85 983 41417,5 3561 208 % 

Holmestrand 852 24 699 41417,5 1022 83 % 

Gjøvik 3264 30 560 41417,5 1265 258 % 

 

Her kan vi se at Follo som helhet (i likhet med Asker og Bærum) har en liten underdekning når 

det gjelder dagligvarehandel.  

 

For en tidligere handelsanalyse ble det brukt en «tommelfingerregel» der man sier at en lokal 

dagligvare bør ha en inntjening på 50.000 kr i året per m2 handelsareal. Hvis vi justerer dette 

tallet i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen (SSB, Statistikkbanken tabell 03013) fra 2015 

til 2021 får vi et krav til inntjening på 57 000 kr i året per m2 handelsareal, det vil si. For en ny 

butikk i Vollskogen, som skal etableres med mellom 300 og 500 m2 handelsareal, betyr dette en 

årlig omsetning på 17,1 millioner for en butikk på 300 m2 og 28,5 millioner for en butikk på 500 

m2. Med et årlig gjennomsnittlig forbruk på dagligvarer per person, på 41 500 får vi et 

 
1 Her kan vi anta at tallet er høyere fordi mange studenter ikke melder flytting til studiested og dermed er registrert i sin hjemkommune. 

2 Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/as  

3 Follo inkluderer kommunene Ås, Nordre Follo, Vestby, Enebakk, Nesodden og Frogn. Kilde: SSB  

https://www.ssb.no/kommunefakta/as
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markedsgrunnlag på mellom 412 og 687 personer. Med vår vurdering av handelsomlandet over, 

vil det være tilstrekkelig kundegrunnlag i nærområdet allerede i dagens bebyggelse. 

 

Mange av beboerne i det som er definert som handelsomland er studenter, og man kan derfor 

regne med at disse har mindre kjøpekraft enn gjennomsnittet. Studentene vil også mest 

sannsynlig ikke bo i området hele året, men være på lengre ferier i forbindelse med sommer og 

jul. Om vi tenker oss at studentene har omtrent halv kjøpekraft som vanlige arbeidstakere 

(20 000 kr i året) så vil man fortsatt ha et tilstrekkelig kundegrunnlag for en liten nærbutikk.  

 

Asplan Viak peker blant annet på at det ved etablering av en dagligvarebutikk på under 3000 kvm 

burde det være et kundegrunnlag på 1000-2000 personer (Asplan Viak 2012). (Dette forutsetter 

et årlig forbruk på 33 000 kr per person som var gjennomsnittlig forbruk per år i 2012.) Vår 

vurdering av det potensielle kundegrunnlaget for en nærbutikk på Vollskogen ligger i øvre halvdel 

av dette intervallet og derfor burde ansees som tilstrekkelig.  
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5. VURDERING AV TILTAKET 

Det kan benyttes flere parametere for å si noe om en lokal dagligvarehandel har grunnlag for å 

kunne etableres i et område.  

 

Å etablere en nærbutikk i Vollskogen er i tråd med overordnede føringer og mål i både 

kommuneplanens samfunnsdel- og arealdel, samt i regional plan for handel, service og 

senterstruktur for gamle Akershus fylke. 

 

Våre beregninger tilsier at en nærbutikk i forbindelse med utbygging av Vollskogen vil ha et 

kundegrunnlag på om lag 1000 personer innenfor sitt handelsområde i dagens bebyggelse og 

ytterligere 620 personer når området er bygget ut. Med grunnlag i tall fra tidligere 

handelsanalyser skal dette være tilstrekkelig for å etablere enn dagligvareforretning med mellom 

300 og 500 m2 handelsflate allerede med grunnlag i dagens befolkning og med et forbruk av 

dagligvarer på landsgjennomsnittet.  

 

Dekningsgraden for dagligvarer i Follo er på 95 %. Som tabellen ovenfor viser så er dette 

tilsvarende andre regioner rett utenfor Oslo som for eksempel Asker og Bærum. Den relativt lave 

dekningsgraden kan gi en indikasjon på at det er rom for å etablere flere nærbutikker i Follo 

generelt.  

 

Som vist under Figur 4 er det flere potensielle kunder utover handelsomlandet, i det vi har 

definert som sekundært handelsomland, fordi det er akseptabel gangavstand til en ny butikk blant 

annet fra campus på NMBU. Ut ifra dette kan vi anta at en ny dagligvarebutikk på Vollskogen kan 

tiltrekke seg noen studenter og ansatte fra NMBU, som nå benytter seg av dagligvarebutikkene 

nærmere Ås sentrum. Samtidig mener vi at denne eventuelle lekkasjen til en liten 

dagligvarebutikk på Vollskogen ikke vil svekke Ås sentrum i vesentlig grad. Dette er først og 

fremst begrunnet i butikkens størrelse som derfor vil ha et begrenset vareutvalg og få 

parkeringsplasser. Basert på dette antar vi at det først og fremst er de som bor i handelsomlandet 

som vil handle i butikken.  

 

Trafikkanalysen viser at etablering av en lokal dagligvarebutikk ikke vil generere så mye trafikk til 

området at man får trafikale utfordringer i Meierikrysset. Til tross for dette er det foreslått et 

lavere antall parkeringsplasser enn det som ligger i trafikkanalysen slik at en eventuell etablering 

teoretisk sett ikke vil føre med seg trafikale utfordringer for området. Samtidig vet vi at 

registreringer viser at det i dag danner seg køer i Meierikrysset i forbindelse med at mange 

fotgjengere krysser veien til og fra NMBU. Her kan det se ut som det er noe avvik mellom teori og 

praksis, som må tas hensyn til. Som vist på figur 6 og 7 så vil etablering av en nærbutikk gi 

betydelig vekst i biltrafikken inn til området. Dette gir en usikkerhet omkring etableringen av en 

nærbutikk vil føre med seg trafikale utfordringer i området, spesielt med tanke på hensynet til 

forgjengere.  

 

Man er opptatt av bærekraft i prosjektet, og vil blant annet å legge til rette for bildeling, sykkel og 

lastesykkelbruk. Med dette legger man til rette for at beboerne skal kunne handle i sentrum på en 

mer miljøvennlig måte enn med personbil. Det vil også legges opp til et hentepunkt for 

dagligvarer på området. Vi vet også at dagligvarehandelen, gjennom nettbutikker som leverer 

hjem, er i sterk vekst4. Selv om en nærbutikk på Vollskogen vil oppfylle kriterier for 

kundegrunnlag og bygge oppunder overordnede mål, må man vurdere om nye handlemønstre og 

transportvaner kan gjøre at behovet for en nærbutikk ikke er like stort. I tillegg mener vi at det 

 
4 Se for eksempel https://e24.no/norsk-oekonomi/i/kRpEjB/kundene-stroemmer-til-dagligvarebutikkene-paa-nett  

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/kRpEjB/kundene-stroemmer-til-dagligvarebutikkene-paa-nett
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vil være en viss fare for handelslekkasje fra dagligvarebutikkene i sentrum til en ny butikk på 

Vollskogen. Man kan også se for seg at folk benytter seg av andre sentrumstilbud når de handler 

dagligvarer i sentrum. Om man mister kunder til dagligvarebutikkene, kan det ha en innvirkning 

på sentrumshandelen som helhet.  

 

Oppsummert finnes det både fordeler og ulemper med å etablere en nærbutikk i 

forbindelse med utbygging av områder. Ut fra våre beregninger kan det finnes et 

kundegrunnlag for en slik butikk, og tiltaket vil bygge oppunder formuleringer i 

overordnede planer. Samtidig vet vi at det er flere usikkerheter når det gjelder trafikale 

utfordringer som kan oppstå i forbindelse med trafikkavviklingen i Meierikrysset. I 

tillegg vil det være en fare for at tiltaket ikke er med på å bygge opp under andre 

funksjoner i sentrum, hvis folk ikke reiser til sentrum for å handle dagligvarer.  
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