
Si oeEL ew
Pb 6734 St Olavs pl

0130 Oslo, Norway
+47 22 08 85 50

N 945 479 965 MVA
www.aaoh no

As kommune
Teknisk etat
Pb. 195
1431 As

Oslo, 07.01.2014

Saksnr.: 13/05957

Vedrørende søknad om dispensasjon

Det vises til innsendt søknad om tillatelse til oppføring av bygg for byggevare- og møbelutsalg på
ovennevnte eiendom, saksnr.: 13/05957. I svarbrev datert 04.12.2013 ber As kommune oss dokumentere
at virksomheten Møbelringen kan defineres som plasskrevende varehandel.
Plasskrevende varehandel  er i bestemmelsene til  Plan nr. R-272 Reguleringsplan for Nygård
Næringspark  ikke definert men  er  i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur,
vedtatt februar 2001, definert som: salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre
større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.

Da møbelutsalg ikke er definert under formålet  plasskrevende varehandel  søker vi om dispensasjon for
etablering av møbelutsalg for Møbelringen i Nygård Næringspark.
Vedlagt oversendes søknad om dispensasjon fra § 2 Reguleringsformål  i bestemmelsene til  Plan nr. R-
272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark  samt en redegjørelse utarbeidet av Vista Analyse for
hvorfor vi mener at Møbelringen sitt varekonsept ikke bør lokaliseres inn i bysentrum.

Vi mener det er overveiende gode grunner til at en slik virksomhet bør kunne etableres i Nygård
Næringspark og håper på en velvillig videre behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen
Arkitektene Astrup og Hellern AS

hk.a dee
Martin Bakke

Kopi: Nygård Næringspark Øst AS
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13/05957
Søknad om dispensasjon
Gnr.104 Bnr.46, Nygård Næringspark, Kveldroveien, 1407 Vinterbro
Oppføring av bygg for plasskrevende varehandel/møbelutsalg
Nygård Næringspark Øst AS
Astrup og Hellern AS

SØKNAD OM DISPENSASJON

Det vises til innsendt søknad om tillatelse til oppføring av bygg for byggevare- og møbelutsalg på
ovennevnte eiendom, saksnr.: 13/05957. I svarbrev datert 04.12.2013 ber As kommune om
dokumentasjon på at virksomheten Møbelringen kan defineres som plasskrevende varehandel.

I reguleringsplan for eiendommen  Plan nr. R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark,
14.02.2013, sier bestemmelsenes§  3.1 Bebyggelsen  at det innenfor området kan oppføres bygninger
for industri og lager samt forretning for plasskrevende varehandel. Plasskrevende varehandel er i
bestemmelsene til  Plan nr. R-272  ikke definert, men er i  Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service
og senterstruktur,  vedtatt februar 2001, definert som: salg av biler og motorkjøretøyer,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.

I henhold til PBL kap. 19 § 19-1 å søkes det med dette om dispensasjon  fra§ 2 Reguleringsformål  i
bestemmelsene til  Plan nr. R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark,  14.02.2013, vedrørende
etablering av møbelutsalg for Møbelringen.

Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål

På eiendommen er det pr i dag under oppføring bygg for Plantasjen med planteutsalg og bygg for
Coop OBS! Bygg byggevareutsalg. Det omsøkte tiltaket omfatter oppføring av næringsbygg til utleie
for virksomhetene Jula/byggevareutsalg og Møbelringen/møbelutsalg. Næringsbygget er over to plan
der Jula er lokalisert på øvre plan og Møbelringen er lokalisert på nedre plan, begge med atkomst fra
terreng. Hver etasje er på 3 024 m2 BRA. For Møbelringen fordeler arealene seg på ca 2 120 m2
utstillingsareal, ca 790 m2 lager og ca 114 m2 kontor, garderober, pause-/spiserom mm.

Møbelringen skiller seg fra andre møbelvarehus ved å omsette primært møbler. Virksomheten er en
tradisjonell møbelforretning som i svært liten grad har utviklet et småvarekonsept sammenliknet med
for eksempel Bohus, Skeidar og andre møbelkjeder. I følge driverne av Møbelringen er kun ca 5% av
omsetningen småvarer som puter, bilder, vaser, glass, duker og lys. Ca 95% av omsetningen omfatter
store, tyngre varer som salongmøblement, stoler, spisestuemøblement, skap sofaer, senger mv.
Møbelutstilling er arealkrevende, snittomsetningen pr kunde er ca kr 8 500 og omsetning ca kr
10 000/m2 ligger på nivå med varehus for plasskrevende varegrupper. Behovet for parkeringsplasser
er godt tilfredsstilt innenfor gjeldende regulering med 1 p-plass pr 70 m2 BRA. Utsalget vil generere
lite trafikk i forhold til virksomhetens arealstørrelse og generelt mindre trafikk enn de virksomheter som
er under etablering på området.

Handel med plasskrevende varegrupper passer generelt dårlig inn i by-, sentrums- og tettsted
områder. Denne type virksomhet innebærer en innadvendt aktivitet i bygningsvolumer med store
handelsflater og ofte lukkede avvisende fasader. Dette er virksomheter som vil kunne fortrenge det
aktive og attraktive byliv man ønsker seg i sentrums- og tettsted områder. Handel med plasskrevende
varer har normalt et besøksvolum og et transportbehov som i liten grad bidrar til utviklingen av et vitalt
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og hyggelig småskala tettsted. Slike handelskonsepter vil beslaglegge store arealer og kvartaler som
ellers ville kunne bli benyttet til hyggehandel og normal shopping. Konseptet er basert på store
utstillingsarealer/ lager, mye likt hvordan en til sammenlikning nybilforretning utnytter sine lokaliteter.
Dette er godt sammenliknbart da man også her foretar en bestilling og får varen levert på annet
tidspunkt.

Store møbelutsalg vil også ofte være uegnet i sentrumsområdene da virksomheten genererer biltrafikk
fordi folk handler møbler med bil. Man vil dessuten ofte besøke flere forhandlere for et bredere
vareutvalg. Varer blir levert med store trailere/vogntog som skal manøvreres inn til bygg. Smale,
trange bygater viser seg ofte uegnet for varelevering av denne type. Det kreves tilstrekkelig store og
oversiktlige gårdsplasser slik at sikkerhet for myke trafikanter også ivaretas. Det bør være et mål å
samle plasskrevende varehandel for å redusere bilbruk og støy. Dette for å oppnå gode funksjonelle
sentra der det skilles mellom handel som skaper trafikk og hyggehandel og shopping som skaper
opphold og bruk av tettsted- og sentrumsområder.

Det arbeides i dag med nye overordnete rammer for etablering av handel i Akershus (regional plan).
Pr i dag er kun forslag til planprogram for kommende regional plan offentlig. Selve planen forventes å
foreligge første halvår 2014. Føringene i planprogrammet har relevans for den fremtidige
plansituasjonen for Nygårdskrysset. Planprogrammet for revidert plan har som formål;

• A styrke eksisterende tettsteds- og bysentre
• A unngå en utvikling som fører til unødvendig by- og tettstedsspredning
• A bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transportvalg, og derigjennom motvirke økt

bilavhengighet og redusert tilgjengelighet for den delen av befolkningen som ikke disponerer
bil

Det langsiktige målet er å oppnå en mer robust og bærekraftig utvikling i byer og tettsteder. Dette
formålet er sammenfallende med målsettingene for gjeldende fylkesdelplan (2001) og de rikspolitiske
bestemmelsene for kjøpesentre (2008). Det legges opp til at det tas hensyn til særlige delregionale
ulikheter og utfordringer i Akershus i planprosessen.

Definisjonen av plasskrevende varegrupper er presisert spesifikt i planprogrammet, plasskrevende
varer defineres som:

• salg av biler, motorkjøretøyer og landbruksmaskiner
• trelast og andre større byggevarer
• salg fra planteskoler/hagesentre

"Erfaringene med anvendelsen av denne definisjonen tilsier at handelsvirksomheter bruker
varegrupper strategisk (gjennom "bransjeglidning") for kunne etablere handelsvirksomhet på
lokaliteter i randsonen til by- og tettstedssentrene, gjerne med god eksponering mot hovedtrafikk-
årene." skriver Fylkeskommunen.

Vi er kjent med at det er pågående drøftinger i Akershus fylkes kommune vedr etablering av
handelsvirksomhet. Retningslinjene for etablering og utvidelse av forretninger som forhandler
varegrupper som er plasskrevende er nevnt spesifikt i planprogrammet. Av retningslinjene framgår det
at salg av plasskrevende varer 'fortrinnsvis bør ligge i randsonen til et stort eller mellomstort senter'.

I Fylkeskommunens arbeid med denne problemstillingen henter de inn kunnskap/erfaringer fra andre
regioner/land. Det vises til at det i alle de nordiske storbyregionene med like stor eller større
befolkning som i Oslo/Akershus (Helsinki, København, Stockholm, Gøteborg, Malmø) er det pekt ut et
begrenset antall strategiske avlastningsplasser for ulike former for varehandel som ikke naturlig hører
hjemme i bysentre/knutepunkter og større tettsteder. Slik varehandel vil i dag ofte være bilbasert.
Bilbasert handel bidrar til økte utslipp til luft, og til støy. Likevel bidrar strategiske avlastningsplasser til
å redusere det samlede transportarbeidet i storbyregionene. Dette betyr at det per i dag er åpning for
ase de positive transportmessige mulighetene knyttet til handel utenfor sentrumsområdene. En
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ekstern handelsplass skaper alene økt bilbruk. Samtidig endres kjøpsatferden: når kundene først tar
bilen fatt vil de gjerne sammenligne prisene i flere forretninger. Da reduseres det samlede
transportarbeidet når forretningene er samlet i et mindre, strategisk avlastningsområde.

Fylkeskommunen arbeider med å drøfte om det på regionalt nivå skal utpekes næringsområder i
Akershus som kan fungere som strategiske avlastningsplasser for ulike former for varehandel som
ikke naturlig hører hjemme i bysentre/knutepunkter og større tettsteder også i og rundt Oslo, og
eventuelt hvor disse områdene kan være plassert. Hensikten med å identifisere slike
avlastingsområder utenfor sentrumsområdene er også å frigjøre arealer i tettstedene, og å legge til
rette for fortetting i knutepunktene.

Fylkeskommunen har undersøkt lokaliseringspreferansene og ser at det er enkelte lokaliseringer i
Akershus som betraktes som særlig velegnede, sett fra bedriftenes ståsted. Dette er områder som kan
kombinere sentrumsnærhet med nærhet til viktige transportårer. Slike områder er etter
virksomhetenes vurdering

• nær Ski sentrum med tilknytning til E6, E18 og jernbane
• nær Gardermoen
• rundt Billingstad nær E18 og jernbanen
• mellom Strømmen og Lillestrøm med tilknytning til jernbane og relativt nær E6

Fylkeskommunen har registrert at disse områdene omfatter detaljhandel mer enn de varegruppene
som beskrives som plasskrevende i nåværende fylkesdelplan (salg av biler og motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre). Det er
særlig fire former for varehandel som er samlet på disse lokalitetene:

• Motorkjøretøy
• Byggevarer/trelast
• Møbelvarehus
• Frittstående storhandelskonsepter

I Follo er mye av storhandelen samlet i  Vestby Nord.  Vestby Nord ligger øst for E6 og noen kilometer
nord for Vestby tettsted. Området har middels- til dårlig lokal kollektivtilgjengelighet bemerker
Fylkeskommunen.

Nygårdskrysset ligger cirka 3 kilometer vest for Ski, i As kommune. Her møtes E18 og fylkesvei 154.
Dette området er relativt lite utviklet. Vest for E18, fra Nygårdskrysset og nordover til Vinterbro er det
næringsområder. På østsiden av E18, ved Nygårdskrysset, er det i dag flere forretninger for salg og
omsetning av motorkjøretøyer. As ønsker å lokalisere plasskrevende varehandel «der hvor det er god
biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vegnettet». Området har i dag
middels god lokal kollektivtilgjengelighet basert på matebuss to ganger i timen mellom Ski sentrum og
Tusenfryd. Ski sentrum og Tusenfryd er kollektivknutepunkter i Follo.

Nygårdskrysset utgjør et av syv områder som vurderes å være potensielle strategiske
avlastningsområder for framtidas storhandel i Akershus. Se kart nedenunder.
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Potensielle strategiske avlastningsplasser for ulik varehandel
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Oppsummert begrunnes søknaden med:

• Virksomheten er arealkrevende og lite arealeffektiv
• Virksomheten er lite besøksintensiv
• Virksomheten er bilbasert men genererer mindre trafikk enn virksomheter innenfor dagens

reguleringsformål
• Virksomheten genererer lite trafikk i forhold til salgs-lutstillingsareal
• Virksomheten har lavere parkeringsbehov enn sammenlignbar handelsvirksomhet
• Virksomheten krever god tilgjengelighet for varelevering med store trailere/vogntog
• Virksomheter av denne karakter med innadvendt aktivitet og krav til store arealer bør ikke

etableres innenfor kommunens sentrumsområder
• Området har middels god lokal kollektiv tilgjengelighet
• Virksomheten representerer ca 30 nye arbeidsplasser

Med bakgrunn i ovenstående søkes det om dispensasjon for etablering av møbelutsalg for
Møbelringen i Nygård Næringspark.
Vi tillater oss å be om en velvillig og snarlig behandling av søknaden. Vennligst kontakt oss dersom
det ønskes ytterligere opplysninger og dokumentasjon.

Med vennlig hilsenzr"-»
Martin Ba  ke

Kopi: Nygård Næringspark Øst AS
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Møbelringen - Nygårdskrysset, Ås V I 5 TA
ANALYSE

Innledning

Vista Analyse har i dette notatet redegjort for Møbelringens konsept sett i relasjon til de
planmessige rammevilkår i Akershus generelt og regulering for Nygårdskrysset spesielt.

Bakgrunn

Nygårdskrysset er et av flere områder i Akershus som i dag fungerer som avlastningssentre for
plasskrevende varer. Tiltakshaver søker videre utvikling i området med arealkrevende
handelsvirksomhet i kort avstand fra boligområder i Ski og Ås. Tiltakshaver søker å etablere et
byggevarehus og en møbelforretning i området.

Nygårdskrysset er regulert for plasskrevende virksomhet. Plasskrevende virksomhet er definert
av fylkeskommunen og omfatter "forretninger med salg av biler og motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre".
Nærmere spesifisering fra fylkeskommunen:

•  Salg av plasskrevende varer bør fortrinnsvis ligge i randsonen til et stort eller mellomstort senter.
•  Trafikksikkerhets- og tilgjengelighetsvurderinger skal legges til grunn for hvor og når slike
etableringer er aktuelle.
•  Det bør ikke bygges ut annen detaljhandelsvirksomhet i tilknytning til slike lokaliseringer, da

dette vil svekke målsettingene om styrking av etablerte sentrumsområder.

Området er et av flere områder i Akershus som vurderes som handelsområder for slik
virksomhet i forbindelse med ny regional plan for handel og service og senterstruktur. De øvrige
områdene fremkommer av figuren under.
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Definisjon av plasskrevende varer

Det eksisterer ulike rammebetingelser for etablering av plasskrevende handelsvirksomhet i
fylkene. Alle fylkeskommuner arbeider ut fra målet om å finne frem til retningslinjer som gir
den ønskete målsetting om vitale bysentra med aktivitet og pulserende liv, men det gjøres ulike
vurderinger fra fylke til fylke. Derfor er også lokalisering av plasskrevende virksomhet
praktisert ulikt i ulike fylker. Lokalisering av møbelvarehus er eksempler på vareslag der det er
ulik praksis.

Mens Asker kommune har benyttet kriteriet om parkeringsbehov ut fra det faktum at en
arealekstensiv virksomhet som har færre besøkende per kvadratmeter forretningsareal kan
legges sentrumseksternt, har andre arbeidet med andre kriterier.

Rogaland fylkeskommune har eksempelvis utarbeidet en KU for regional planbestemmelse for
lokalisering av handel (Rogaland fylkeskommune 170412) der ulike alternativer for lokalisering
av plasskrevende virksomhet er vurdert. Et eksempel som ble utredet er å differensiere mellom
plasskrevende varer (biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast, byggevarer) i regionale
målpunkt på den ene siden og hvitevarer, møbler og tepper som ble vurdert å kunne etableres i
Stavanger /Sandnes randsone (innenfor en gitt avstand fra bybane og buss). Rogaland har
vurdert møbler, tepper og hvitevarer som eget tema i sin analyse av lokaliseringskriterier.
Faktorer som er benyttet i konsekvensutredningen er:

o Transportbehov

o Kollektiv tilgjengelighet

o Arealeffektivitet

o Besøksintensitet

o Arbeidsplasser

I utredningen til Rogaland ble besøksintensiteten vurdert å være en viktig faktor i vurderingen
av lokalisering. De forretninger som har høy besøksintensitet ønskes lokalisert sentrumsnært.

I en vurdering av hvorvidt et handelskonsept er plasskrevende eller ikke, har andelen småvarer
vært avgjørende blant annet fordi den øker besøksintensiteten og arealeffektiviteten. I
bransjeglidningen er det en stadig større andel småvarer i både byggevarehus, møbelhus og
hagesentre. Utfordringen med hensyn til arealmessige rammebetingelser knytter seg til at andel
omsatte småvarer varierer mye fra varehus til varehus avhengig av valgt konsept.

Bakgrunnen for målet om å trekke handelsvirksomhet til bysentrum er at det bidrar til økt
sentrumsaktivitet (økt bruk av sentrum). En undersøkelse gjennomført i England (Swinney og
Sivaev, 2013) "Beyond the High Street: why our city centres really matter", har en mer nyansert
analyse av hva som skaper vitalitet i bysentrum. Den konkluderer med at antall
kontorarbeidsplasser lokalisert i sentrum er en kritisk suksessfaktor for bysentrums vitalitet. Og
viktigst av disse er kompetansearbeidsplassene.  Å  lokalisere kompetansearbeidsplassene tett på
de kollektive knutepunktene bidrar til redusert transport og flere kunder i bysentrum, noe som
igjen gir godt grunnlag for handel og service. Analysen konkluderer med at de mest vitale
bysentrene er de som har et høyt antall kontorarbeidsplasser ved de kollektive knutepunktene.
Disse bidrar til økt bruk av kollektive transportmidler (redusert bilbruk) og best grunnlag for
handel og service i bysentrum.

Der arbeidsplasser er lokalisert utenfor sentrum, er det færre mennesker i bysentrum og et
mindre kommersielt grunnlag for handel- og servicevirksomhet. Dessuten er bil som
reisemiddelvalg til arbeid langt høyere. Ettersom boligene også er lokalisert i byenes randsone,
blir det vanskelig å trekke folk inn til bysentrum for å handle. Så lenge folk både bor og jobber
utenfor sentrum, vil det være kommersielt utfordrende å drive handel i bysentrum.

I sentrum vil også arealprisene være høyere enn i byeksterne områder og det vil være større
krav til bygningenes standard (estetikk). Begge disse faktorene er prisdrivende. I byeksterne

2



områder vil handel i big-boxes (fabrikkliknende bygg) bidra til et vareutvalg med prisgunstige
alternativer. Butikker i sentrum vil være prisdrivende. Dette er mest kritisk for de
besøksekstensive og arealkrevende virksomhetene. I tillegg vil det være nødvendig med
eksternt lager, som igjen betyr at kunden - som bor og arbeider utenfor sentrum må reise til
sentrum for å se hvilken vare man ønsker (kjøleskap, flatskjerm, sofa) for så å sette seg i bilen
for hente varen på det eksterne lageret.

I Osloregionen er det faktum at arbeidsplassene er lokalisert utenfor bysentrum i byene rundt
Oslo en stor utfordring. Plansamarbeidet Oslo Akershus har gjennomført en analyse av hvordan
næringslivet lokaliserer seg i Osloregionen. (Vista Analyse, 2013). Analysen konkluderer med at
en stor andel av arbeidsplassene i Akershus er lokalisert seg i randsonen til byer og tettsteder.
Det er ingen forskjell på offentlig og privat virksomhet. Et eksempel på dette er lokalisering av A-
Hus i Lørenskog der flere tusen arbeidsplasser er lokalisert uten banetilgang mellom
kommunesentrum i Lørenskog og Strømmen. Over halvpartene av nye arbeidsplasser som er
blitt etablert utenfor Oslo i perioden 2000-2011 ligger mer enn 1 km fra det kollektive
knutepunktet (utenforgangavstand).

Målet i en framtidig planstrategi, slik Plansamarbeidet (som skal samordne areal- og
transportplanlegging i Osloregionen) er at byene rundt Oslo utvikler bystruktur med
kontorarbeidsplasser tett ved de kollektive knutepunktene sammen med forretningsmessig
virksomhet som handel og tjenesteyting. Ski og Ås er strategisk viktig i utviklingen av nye sterke
byer i Osloregionen. Bygging av nytt dobbeltspor til Ski og tilrettelegging av Ås som
universitetsby vil bidra til utvikling av Ski og Ås som en sterke byer i fremtiden. I disse byene
skal bysentrum være kompakt med arealeffektiv næringsdrift (kontorarbeidsplasser),
forretningsmessig virksomhet og boliger. For å nå dette målet må arealene i sentrum utnyttes
effektivt.

Hvorfor arealkrevende virksomheter med lav besøksfrekvens per kvadratmeter som
møbelvarehus og byggevarehus skal ligge innenfor bysentrum bidrar ikke til økt arealeffektivitet
i bysentrum og reduserer potensialet for kontorarbeidsplasser og besøksintensive handelstilbud
tett på de kollektive knutepunktene. Den handelen som er arealkrevende og som tilbyr
sjeldenkjøpsvarer (liten andel småvarer og stor andel storvarer) vil ta areal i sentrum som
kunne vært benyttet mer effektivt til kontorarbeidsplasser og utvalgsvarer.

Omsetning i de største kjøpesentrene ligger på over 60.000 kr /m21, mens den i et varehus som
Møbelringen ligger på rundt 10.000kr /m2 2• Mens snittomsetningen per kunde i de store
kjøpesentrene i sentrum av de store byene ligger på noen få hundre kroner, er snittomsetningen
per kunde i Møbelringen på 8.000kr per kunde. Desto høyere snittomsetning per kunde og desto
lavere snittomsetning per kvadratmeter, desto mindre arealeffektiv bruk av arealene.
Møbelringen er en lite arealeffektiv handelsvirksomhet (få sysselsatte/kunder pr m2) og det er
vanskelig å forstå at det er god arealpolitikk å trekke slik virksomhet inn i sentrum.

Motstykket til denne trenden med utvikling mot økt omsetning av småvarer finner vi hos
Møbelringen. Konseptet har utviklet seg mer motstrøms i forhold til den mer tradisjonelle
bransjeglidningen. Der andre konsepter legger om varesortimentet til småvarer har
Møbelringen gått motsatt vei. Der andre møbelhus selger puter og stearinlys har Møbelringen
valgt å holde seg til primært møbler. Møbelringen er arealekstensiv, besøksekstensiv og det
knytter seg få arbeidsplasser til konseptet. Møbelringen selger sjeldenkjøpsvarer og
transportbehovet er stort både for levering og utkjøring.

1 
Erfaringstall Vista Analyse

2 Kilde: Mobelringen
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Mobelringen

Møbelringen som ønsker å etablere seg ved Nygårdskrysset ble etablert på Mysen i 1912. Med
en forretning i Mysen og en i Askim samt et lager utenfor Mysen sentrum, er konkurransen mot
de større kjedene blitt så stor at driften må effektiviseres og arealvolumet må økes. Det har ikke
vært mulig å finne egnete lokaler (3000m2) i Askim og Mysen til en aktuell leiepris, og
nåværende butikk på 1000m2 i Mysen er uegnet for formålet. Butikken i Askim ble lagt ned i
2013 av samme årsak. Foretningens erfaring med lokalitet i sentrum har vist seg å være dårlig.
Svært store trailere skal manøvrere seg inn i bygater for varelevering. Samtidig er lokalene for
små til å vise hele utvalget. Når folk kjøper kapitalvarer som møbler vil de både se og prøvesitte
møblene. 80 salonger, 40 spisestuer, 30 senger og 40 hvilestoler tar stor utstillingsplass. Få
kunder per arealenhet sammen med lav omsetning per arealenhet er ikke forenelig med
arealprisene i sentrum der normalnivå ligger på anslagsvis 2000kr pr m2). Det er dessuten
viktig å ha lager ved butikken for å redusere logistikkutfordringene. Møbelringen selger
sjeldenkjøpsvarer og har en snittomsetning per kunde/ordre på kr 8.500. Småvarer omfatter
kun om lag 5% av omsetningen. Det er ikke mulig for Mobelringen vere etablert i regionen
dersom leieprisene skal være på bysentrumsnivå. Da må bedriften legge ned.

Oppsummert

I et mål om å utvikle attraktive og kompakte sentrumsområder vil forretninger av kategorier
som Møbelringen være uegnet. Konseptet er arealkrevende, har få ansatte og lav
besøkshyppighet og butikken bidrar med sin lukkete fasade mot gateplan ikke til et godt
gatemiljø. På grunn av varelevering av til dels svært store varer (møbler, maskiner mv) vil store
trailere ha problemer med å manøvrere seg inn i bygater og kundene bruker bil for å hente
varene ut.

Nygårdskrysset er et egnet avlastningsområde for plasskrevende varer, lagervirksomhet og
varer kundene frakter hjem med bil. Området er egnet for lokalisering av konsepter som ikke
kan ha for høye leiepriser fordi de krever store butikk- og lagerlokaler og fordi varene er
prisgunstige.

Å  samlokalisere denne kategorien varer til hovedveinettet i et vil gi kunden lett atkomst og
prisgunstige varer og det vil redusere transportomfanget til de handlende fordi man får flere
varer på ett og samme sted og fordi kunden ikke behøver å trekke bilen inn i bysentrum.
Nygårdskrysset dekker både Ås og Ski som nedslagsfelt.

Alternativ lokalisering for disse vareslagene vil være i bysentrums randsone slik man ser i for
eksempel Moss (se bilde under). Men disse områdene vil samtidig være svært godt egnet for
boligformål. Det blir derfor en avveining om man vil etablere denne type forretninger i byens
randsone eller langs hovedveinettet der transporteffektiviteten er størst. Nygårdskrysset er har
også kollektivdekning med flere bussavganger per døgn.
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