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1. FORENKLET ILLUSTRASJON
Skisse  -  eksisterende situasjon

1 I- -i'..'1
"-""'

\
·'1r,,19.
'103140 L

' Ase Støtturn •

Ne son "
p

/
1031165 :j /
Jarle Magnar Hoplan/

r

)

Skisse  -  mulig fremtidig situasjon

use ,
Han,Groto,g 

1

'

-y '

\
,,,,., 'LI·.1,2fi,
AseSiønum

103140r ,

103/165
Jane Magner Hapland

..
10JJ13
ToroGnrn>n.Jd

_/10-3-i1J
I
\

:J.._
i .11

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
Raveicn 2. 1430 Ås



Nordbyveien 122, Gnr. I 03/5 Ås, planbeskrivelse 4

2. BAKGRUNN

2.1. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er: Kontormøbelkjempen AS v/Bjørn Jarle Dahl
Gamle Leirdals vei 20, 1081 Oslo
0581 Oslo

2.2 Planlegger/forslagstiller

Arkitekthuset Knudtsen AS, v. Knut H. Knudtsen, arkitekt MNAL
Raveien 2, Postboks 117,
1431 As

2.3 Eiendoms  -  og eierforhold

Planen omfatter følgende eiendom:
Nordbyveien 122, 1400 Ski, GNR. 103/5

2.4 Bakgrunn for planen

Eiendommen Gnr. 103/5 består i dag av et næringsbygg. Lokaler er utleid til møbel-lager,
kontorer og bruktbilbutikk. Tidligere har bygningen blitt benyttet til matproduksjon (Tomtemat)
Hensikten med planen er å omregulere dagens bygningsmasse + noe påbygg/tilbygg til boliger.
Eksisterende adkomst med frisiktsoner vil bli benyttet.
Formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel.

2.5 Gjennomføringen av planen

Planen ble først presentert i HTM i møte 14.02.2013. Utvalget anbefaler at eiendommen gnr.
103/5, omreguleres fra byggeområde for næring til byggeområde for bolig. Saken ble annonsert i
pressen 16.03.2013 og tilskrevet naboer, Statens vegvesen, fylkesmannen m.fl.
Det har vært møte med saksbehandlere i As kommune, 27.08.2013

Ill
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3. PLANOMRÅDET UNDER DAGENS FORHOLD

3.1 Beliggenhet og bruk
Området ligger på vestsiden av Nygårdsåsen, ca 200 meter øst for E-18. Byggeområdet er
3300 m2. Byggeomradet består idag av et lager/naeringsbygg. Bygningsmassen har et BYA
avtrykk på 1270 m2 + at dagens bruk vil generere 28 parkeringsplasser. Som er en BYA på
53,6%.

Byggeområdet har adkomst fra Nordbyveien, denne strekningen av Nordbyveien har fått vesentlig
mindre trafikk, etter at påkjøringen fra E-18 er flyttet nordover. Det er i underkant av ca. 100 boliger
som det vi være naturlig for, å bruke denne veien som adkomst til Ski tettsted. Dersom de skal ut på
E-18 vil det være enklere avelge Nygårdsveien.

3.2 Planområdet og dets forhold til tilliggende areal
Landskap, estetikk og stedsutvikling

Tomten skråner mot vest, fra kote 142  i  det sydøste hjørnet til kote 134  i  hjørnet mot vest.
Eiendommen er omkranset av eneboliger  i  en og to etasjer, noe som er typisk for området.

Naturgrunnlag

Utearealet består stort sett av harde flater, med unntak av en 4 meter bred stripe mot
naboeiendommer på sydsiden av bygningen, som består av naturterreng. Området ligger fritt og
åpner seg med god utsikt mot nordvest og sydvest.

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
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Milovernfa li e forhold

Omradet er ikke spesielt utsatt for negative miljopavirkninger av noe slag, verken
luftforurensning vind eller støy er fremtredende.

Berdska smessi e forhold /ROS anal se

Vi vurderer den samlende risiko for området til å være svært liten. På dette grunnlag antas det
at det ikke er behov for å sette iverk spesille tiltak eller hensynssoner. Se egen ROS-analyse.
Det kan nevnes at i eksisterende bygning er det et tilfluktsrom, på 44 m2, som kan romme evt.
samtlige personer som vil bo i de nye leilighetene.

Verneinteresser

Automatisk fredete kulturminner:
1 følge Fylkesmannen er det ingen registrerte fornminner innenfor området. Området er ikke
befart og endelig uttalelse vil bli gitt endelig når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Nyere tids kulturminner:
Fylkesmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner.

Jordvern Landbruk o Naturressurser
Det er ingen jordbruks- eller skogsbruksinnteresser innenfor planområdet.

Området ligger sentralt til I forhold til barnehage og barneskole, 2-300 meter, med opparbeidet
fortau frem til barnehage, barneskole med SFO.

Sosial infrastruktur

Det er kort vei til barnehage, skole, SFO m.m, idrettsplass. Omsorgsboliger med eldresenter
ligger 6-700 meter unna. Det er sykkelavstand til Ski tettsted og togstasjon. Det er busstopp i
området.

Teknisk infrastruktur utenom vei

Området har all nødvendig infrastruktur. Ledninger for vann, spillvann og overvann er ført over
tomten helt i vest, uten at disse kommer i konflikt med tiltenkt tilbygg.

Vei og trafikk

Adkomst skjer fra Nordbyveien, samme som eksisterende avkjøring.

Juridiske forhold

Det er Kontormøbelkjempen AS som er eier av eiendommen

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
Raveien 2. I 430 As
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4. PLANSTATUS
4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus

Riks olitiske bestemmelser eller retnin slin er

• RPR T-2/08 0m barn og planlegging
Retningslinjen skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og

phsykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.
Videre skal de ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og
muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst
uansett bosted, sosialt og kulturell bakgrunn.

• RPR T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.
• RPR T-1442 Stoy i arealplanleggingen

G'eldende overordnede laner
Kommuneplanens arealdel vedtatt 6.04.2011

På ående lanarbeid i nærområdet
Det pågår  ikke  andre planarbeider i området

4.2 Vurdering av samsvar med overordnede føringer og krav til planprogram og
konsekvensutredning (KU)

Planforslaget er vurdert i.ht. plan- og bygningslovens $4-1 Planprogram og tilhorende 'Forskrift om
konsekvensutredninger (FOR 2009.06.26, nr. 855).

Planforslaget faller ikke inn under Plan- og bygningslovens 84-1 eller virkeomr@de for forskrift om
konsekvensutredning. Planforslaget utløser hverken krav til Planprogram eller konsekvensutredning.

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1 Hensikten med lanen

Hensikten med planen er abygge om eksisterende næringsbygg til leiligheter.

5.2 Arealbruk og- utnyttelse

Området reguleres til følgende:

5.21 Area/formål
A Bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse
B Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur, areal for veg

5.22  Grad av utnytting og byggehøyder
På området tillates en utnyttelsesgrad (BYA) som følger:
B1 50% BYA

På området tillates følgende byggehøyder som beskrevet i reguleringsbestemmelsene:
Maksimal gesimshøyde er 9,5 m og maksimal mønehøyde er 9,5 m fra planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen.

5.23 Utvendig fellesareal

• Felles adkomst med snu og parkeringsplass.
• Felles beplantet uteareal.

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
Raveien 2. 1430Ås
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5.24 Uteoppholds- og lekeareal

• Felles uteareal på 175 m2, syd/øst på tomten vil bli tilrettelagt til lek og opphold for barn.
• Samtlige boenheter skal ha min. 50 m2 ute- oppholdsareal, inkl. private terrasser/balkonger.

5.25 Adkomst og parkering

• Adkomst skjer fra Nordbyveien. Dette er blitt en stille vei, etter at det er blitt nytt
påkjøringskryss fra E-18. Det er gang- og sykkelvei langs Nordbyveien.

Parkeringsdekningen er  i  tråd med kommuneplanen.

5.26 Trafikkforhold

• Adkomst skjer fra Nordbyveien. Det er ca 70-80 boliger som vil bruke denne veistumpen av
Nordbyveien, når de skal til Ski tettsted. Dersom de skal ut på E-18 vil det være naturlig og kortere å
kjøre Nygårdsveien. Det er gang- og sykkelvei fra Skibyen og planfritt over E-18 videre østover. Til
og fra bussforbindelse er det derfor trygg adkomst for så vel fotgjengere, syklister og kjørende.

5.27 Rekkefalgebestemmelser

Før boligene tas  i  bruk skal følgende være opparbeidet:
• Adkomstvei
•  Parkeringsareal
• Uteoppholdsareal

5.3 Landska estetikk o stedsutviklin

Landskap
Landskapssituasjonen vil i storgrad forbli uendret når man ser bort fra den begrensende utvidelsen som vil
skje. Bebyggelsen vil bli trappet med det fallende terrenget mot vest.

_Estetikk
Eksisterende bygningsmasse vil bli totalt rehabilitert. Leiligheter er orientert slik at utsikt og solforhold kan
utnyttes på en positiv måte. AIie uteoppholdsarealer vil  bli  orientert mot syd og vest med god utsikt.

Stedsutvikling
Den planlagte bebyggelsen vil utnytte det fortettingspotensial som eiendommen har. Mulighet for ytterligere
fortetting er begrenset.

5.4 Universell utformin
Kravet til tilgjengelighet vil bli fulgt. Bebyggelsen vil ha krav om tilgjengelighet  i  henhold til teknisk forskrift.

5.5 Naturgrunnlag

Grunnforhold
Området utgjør i dag næringsbygg med parkeringsareal. Arealet består av åpne områder med en del mindre
trer og busker. Grunnforholdene best&r av skrint jordsmonn med fjell i dagen flere steder. Det antas derfor
at grunnforholdene er godt egnet til den utviklingen som er planlagt.

Grønnstruktur
Omradet ligger mellom eksisterende eneboligbebyggelse, veranlegg og neringsarealer.

Lokalklima
Området ligger skjermet, syd/vestvendt med gode lys- og solforhold. På grunn av terrengets
helning er det antatt at den nye bebyggelsen kun i begrenset grad vil være negativ for
eksisterende bebyggelse.

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
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5.6 Mil'overnfa li e forhold

Området er godt skjermet for støy fra biltrafikk. Området ligger til Nordbyveien, som på denne strekningen
har liten trafikk. Nærmeste trafikkerte vei er E-18 som ligger i luftlinje 200 meter unna. Det er ikke andre
støykilder i området.
Det er ikke andre kilder som påvirker miljøet negativt. Det er ikke mulighet for tilknytning til fjernvarme i
området. Bebyggelsen vil bli oppført etter TEK 10.
Det vil ikke få negative konsekvenser for naturmangfoldet i området med henblikk på naturmangfoldslovens
§§ 8-12.

5.7 Beredska smessi e forhold/ ROS-anal se
Vi vurderer den samlede risiko for å være svært liten. På dette grunnlag antas det at det ikke er behov for å
sette i verk spesielle tiltak eller hensynssoner. Se egen ROS-analyse.

5.8 Verneinteresser
Det er ikke verneverdig bebyggelse på eiendommen. Fylkeskommunen har i brev av 28.5.13, ikke nevnt
behov for kulturminneregistrering på eiendommen.

5.9 Jordvern Landbruk o Naturressurser
Det er ingen jordbruks- eller skogbruksinteresser innenfor planområdet.

5.10 Barn o un es interesser
Området er sentralt i forhold til barnehager og skole, med trygge gang og sykkelveier.

5.11 Sosial infrastruktur
Resultatet av planarbeidet er så begrenset at del ikke vil utløse behov nye offentlige tilbud. Det foreligger
planer om å utvide skolekapasiteten. Likedan for barnehagekapasiteten.

5.12 Teknisk infrastruktur utenom ve
Det er kapasitet vedr. el.kraft, overvann, vann og gråvannsledninger, samtlige er tilknyttet eksisterende
bygningsmasse.

5.13 Veg og Trafikk
Vegtrafikk
Adkomst skjer fra Nordbyveien hvor området B1 får uendret adkomst.

Kollektivtrafikk
Det bussforbindelse i Nordbyveien, busstopp vestover ligger rett over veien, busstopp astover til Ski ligger
50 meter unna.

Gang- og sykkeltrafikk
Det fortau langs Nordbyveien i begge retninger.

5.14 Juridiske o økonomiske forhold

Juridiske forhold
Felles avkjarselog garasjeanlegg må organiseres som et sameie hvor hver av eiendommene har felles rett
og plikt til drift og vedlikehold av anlegget.

Mulig konflikt  mellom  grunneiere i eller tilstøtende planområdet
Det foreligger naboklager fra naboer øst for tiltaket.

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
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6. FAGLIGE RÅD I OPPSTARTSMØTET
Vedtak fra politisk behandling av Oppstartsmøtet
Med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 12-8 anbefaler hovedutvalg for teknikk og miljø at det arbeides
videre med reguleringsplan for Nordbyveien 122.

Utvalg for Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtar derfor følgende råd for det videre planarbeid:
1. Det anbefales at eiendommen gnr. 103 bnr. 5, omreguleres fra byggeområde for næring til

byggeområde for bolig.

Tiltakshavers oppfølging av politisk vedtak og råd i Oppstartsmøtet
Vedtaket vil bli ivaretatt i planen .

•  I r, . . .,, .
1 Pkt 1 Rådet er fulgt.

7. MEDVIRKNING

7.1 Varsel om oppstart
Planarbeidet ble varslet naboer, offentlige etater og berørte parter gjennom brev og avisannonse
den 16 mars 2013.
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Påvegn,iav Koi!lor Mlbalkja1!¥181l M,, og I hllmlld I p-  041
tygdisiren 612-48,kuogjeres herved varsslon engsat
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ber in al eventuse  komentarer I dene vrligen
sendes
ARKITEKT'HUSET KNUDTSEN AS
inen E.aprl 2013
Arkltllklhu,rel,.... V.ll1<lleldKmrt H. Kru!tson, Tlf: 549'1224.
E.pæl: kmrl9'.loofe'<t:¼ITJl!ffe,,.11.JK1

Naboer er varslet med brev og planforslag den 26.3.2013, følger vedlagt
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7.2 Innkomne merknader til varsel om oppstart
Innkomne merknader følger som eget vedlegg.

Liste over innkomne merknader
1. Frank Halvorsen - Tore Grimsrud m.fl
2. Akershusfylkeskommune
3. Akershus Fylke, vegvesenet

09.04 13
15 04 13
22.04.13

Sammendra av merknadene
Frank Halvorsen- Tore Grimsrud m-fl, naboer:
Naboer har ikke innvendinger mot formålet i planen. Det påståes at ny bygningsmasse vil føre til
økt innsyn, reduserte solforhold, skyggevirkninger og opplevelse av massive
bygningskonstruksjoner tett på egne eiendommer i et strøk, som består av åpen villabebyggelse.

Vi  vil  vise til sol og skyggestudie, ved sommersolverv kl. 18.00 vil det ikke falle skygge på
naboeiendommer øst for tiltaket. I heietatt vil ikke situasjonen vedr. skygge og utsikt være av stor
endring for nabolaget.

Akershus fylkeskommune:
Automatisk fredete kulturminner: Området er ikke befart og uttalelsen gis på grunnlag av
arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. Det vil bli gitt en endelig
uttalelse når planen legges ut Iii offentlig ettersyn.
Nyere lids kulturminner.· Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale.
Fylkesmannen har ingen merknader knyttet Iii nyere tids kulturminner.
Andre regionale interesser

Universe/I utforming: Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at
alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet
om universe/I utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven§ 1-1, og§ 12-7 nr.
4, som omhandler bestemme/ser i reguleringsplaner. Fylkesrådmannen ber om at tilgjengelighet
for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, samt nedsatt toleranse for
forurensning og allergifremkallende stoffer, sikres i den videre planleggingen i den grad det er
mulig inne og ute.

Klima og energi: Som oppfølging av det nasjonale arbeidet med ainnfri Kyotoprotokollen, vedtok
Akershus, Oslo og Buskerud i 2005 en handlingspakke og klima- og energistrategi som skal sikre
at klimautslippene ligger maksima/11% over 1990-nivået i perioden 2008-12. Blant tiltakene er
samordnet areal- og transportplanlegging, som skal bidra Iii å senke behovet for bilbruk, økt
satsing på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister.

Fylkesmannen vil anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes.

Fylkesmannens vurdering: På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at
tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplanl-delplaner, og har ingen
ytterligere merknader.

Akershus Fylke, vegvesenet:
I den videre planprosssen forutsettes at det tas hensyn til gjeldende byggegrense og retningslinjer
for støy i.h.t. kommuneplanens bestemmelser. Statens vegvesen vil uttale seg nærmere til saken
når del foreligger mer detaljerte opplysninger. Delte gjelder spesielt i forhold til avkjørsel og frisikt
mot gang- og sykkelveg. På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader til planarbeidet.

ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS
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7.3 Medvirkningsprosess
Liste over deltagere:

• As kommune, planavdelingen v/Magnus Ohren og Liv Søyseth
Kontormøbelkjempen, forslagsstiller v. Bjørn Jarle Dahl

• Arkitekthuset Knudtsen AS v/Knut H. Knudtsen, planlegger

8. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Data runnla o metoder
Ikke relevant.

Overordnede forin ero eldende lanstatus
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. Forslagsstiller mener planen vil bidra til
måloppfyllelse av denne ved at hele området blir omformet fra næringsbygg til bolig -i tråd med
arealdelen av kommuneplanen.

Verneinteresser
Det er ikke registrert verneinteresser i eller i nærheten av området.

Mil øfa Ii e forhold
Tiltaket vil ikke medføre forurensninger av vannforekomster, grunnvann, drikkevann eller marine
ressurser.
Det antas at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på området, ref. Natur-
mangfoldighetsloven §§ 8-12.

Risiko- o sårbarhet
Se egen ROS-analyse.

Barn o un es interesser
Barn og unges interesser vil bli godt ivaretatt ved gjennomføringen av planen. Områdets utforming
og plassering vil gi gode oppvekstvilkår. Området ligger sydvendt og åpent, nær friområder med
boliger på alle kanter. Der er planlagt lekeplass for de minste barna med direkte adkomst til skogen
bak. Området er skjermet for biltrafikk og det er kort vei til lekekamerater, skole- og barnehage.
Det antas at planens gjennomføring ikke vil ha negative konsekvenser for eksisterende bomiljø. A
erstatte næringsbygningen med boliger er i tråd med kommuneplanens arealdel hvor hele området
er ønsket til boliger.

Veg og trafikk
Tiltakets begrensede størrelse antas ikke å ha merkbare negative konsekvenser for nærområdet.

Universell utformin
Det antas at forslaget ikke vil gi negative konsekvenser verken for bevegelseshemmede,
synshemmede eller orienteringshemmede.
Universell utforming vil bli ivaretatt i henhold til TEK 1 D.

Økonomiske konsekvenser for As kommune
Gjennomføring av planen vil så langt vei ikke ha økonomiske konsekvenser for As kommune

Landska estetikk o stedsutviklin
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Planforslaget innebærer små terrengmessige inngrep. De landskapsmessige endringene som
følge av planforslaget vil derfor være små

Sosial infrastruktur
Resultatet av planarbeidet er så begrenset at det ikke vil utløse behov nye offentlige tilbud.
henhold til kommunens egen vurdering er det tilstrekkelig skolekapasitet i området.
Barnehagesituasjonen er noe presset, men den begrensede utbyggingen tatt i betraktning regner
vi med at forholdene lar seg løse.

Teknisk infrastruktur

Dagens naeringsbygning, - bygget om til 25 leiligheter
Drensvann og overvann skal håndteres i henhold til kommunens krav
9. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE

81
Eksisterende næringsbygg konverteres og bygges til og om til 25 leiligheter.

Leilighetene ligger sydvendt, med fremragende utsikt i barnevennlige og rolige omgivelser. Vi antar
tilbudet vil være attraktivt for folk i alle aldre og faser av livet.

Parkering:
Parkeringskravet for sykler og bil skal dekkes i henhold til kommuneplanens arealdel.

Utnyttelse:
Utnyttelsesgraden er satt til 50% BY A. Arsaken for overskridelsen av kommuneplanens
utnyttelsesgrad skyldes i hovedsak eksisterende bygningsmasse, med parkering som må medtas
er dagens utnyttelse høyere enn ved nytt foreslått tiltak, selv ved at tiltaket øker noe i areal. Dette i
hovedsak at de fleste parkeringsplasser blir i eksisterende bygning. Vi mener utnyttelsesgraden er
akseptabel. Den går ikke på bekostning av tilgjengelig uteareal. AIie leilighetene får egen balkong
eller terrasse samtidig som felles uteoppholdsareal blir ivaretatt med> 60 m? pr. Bolig. Vi mener
derfor at området som helhet har så gode kvaliteter at en så vidt høy utnyttelse er fullt ut
akseptabel. Området ligger sentralt i bygda, med kort vei til kollektivtransport og som sådan i tråd
med både nasjonale og lokale føringer for fortetting i sentrale områder

9. ILLUSTRASJONER
Del medfølger plantegninger, snitt, fasadeoppriss og perspektiv av tiltaket.

10. VEDLEGG

• ROS-analyse
• Sol og skyggestudie
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