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Gnr 54 Bnr 350 Tunveien, Demenssenteret - Søknad om rammetillatelse

Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 14/00393-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014

Rådmannens innstilling:

A. Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.)
§ 19-2 dispensasjon fra bestemmelsene i R-179 Endret reguleringsplan for
Nordre Moer. Det dispenseres fra § 3b takvinkel mellom 15 og 45 grader, slik det
er søkt om, da det anses å foreligge en klar overvekt av fordeler.

B. Hovedutvalget for teknikk og miljø godkjenner i medhold av §§ 20-1 og 21-2 i
plan- og bygningsloven de anmeldte byggeplaner av demenssenter på gnr. 54,
bnr. 350, Tunveien, tegninger datert 23.01.2014. Nedenstående vilkår skal
oppfylles.

C. Hovedutvalget for teknikk og miljø gir i medhold av pbl. § 22-3 ansvarsrett til
foretak som er listet opp i rammetillatelsen.

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for teknikk og miljø.

Vedlegg:
1. Søknad om rammetillatelse, 2. Situasjonsplan, 3. Plan underetasje -
Rammesøknad, 4. Plan 1. etasje -Rammesøkand, 5. Plan 2. etasje - Rammesøknad,
6. Snitt - Rammesøknad, 7. Fasader syd og øst - Rammesøknad, 8. Fasader nord og
vest - Rammesøknad, 9. Utsnitt av reguleringskart R-179 Endret reguleringsplan for
Nordre Moer, 10. R-179 Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for
Nordre Moer

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle sakens dokumenter.

Vedtak i saken sendes til:
W & B Arkitekter AS, Postboks 110, 3581 Geilo
Eiendomsavdelingen Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås
Kommunalteknisk avdeling Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås
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SAKSUTREDNING

Sammendrag:
W & B Arkitekter AS søker på vegne av Eiendomsavdelingen i Ås kommune om
rammetillatelse for demenssenter til 30 faste beboere og 12 dagsenterpasienter samt
tilleggsfunksjoner. Senteret er planlagt plassert på Tunveien ved Moer sykehjem.

Tomteområdet er parkmessig opparbeidet. Det nye senteret skal være knytte til
Tunveien 5 med en takoverbygd gangforbindelse og kuvert.
Det bygges i to etasjer med kjeller og loft.

Fakta i saken:
Saken har vært til politiskbehandling i
Plankomiteen sak nr. 19/13 den 06.11.2013
Formannskap sak nr. 75/13 den 20.11.2013
Kommunestyret sak nr. 82/13 den 11.12.2013.

Bygningen er prosjektert til 30 faste beboere og 12 dagsenterpasienter. Den vil også
fungere som sentral for personalfunksjoner for Tunveien 5 og Tunveien 7.
Endelig prosjektering av tiltak er foretatt ut ifra det oppdaterte romprogrammet R4
datert 25.10.2013.

Det nye senteret skal inneholde:
4 skjermede avdelinger med henholdsvis 7 og 6 plasser per avdeling
1 ekstra skjermet avdeling med 4 plasser
2 dagsenter
Fellesrom for beboerne: sanserom, erindringsrom, velværerom, oppholdsrom
med kjøkken mm.
Rom for personale og pårørende. Garderober, overnattingsrom mm.
Administrasjon.
Tekniske rom og lager, plassert i kjeller
Parkeringsplasser i kjeller 29 stk, herav 4 stk for HC.
Parkeringsplasser ved hovedinngang 6 stk, herav 1 stk for HC.

Bebygd areal inklusiv åpne arealer og
kulvert (BYA)

2.357 m2

Bruksareal fordeles på denne måten (BRA):
Bruksareal for 1. etasje 1.635 m2

Bruksareal overdekt uteareal for 1. etasje 157 m2

Bruksareal for 2. etasje 1.662 m2

Bruksareal overdekt uteareal for 2. etasje 71 m2

Oppvarmet bruksareal kjeller 805 m2

Parkeringskjeller 1.081 m2

Kulvert til T5 47 m2

Loft 356 m2

Bruksareal i alt (BRA) 5.814 m2
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Arkitekten beskriver oppgavene som krevende på grunn av tomtens begrensede
størrelse og tilpasningen til de eksisterende bygninger. Arkitektens opprinnelige ide
om utformingen har tatt utgangspunkt i en borg med to bygningskropper og
kommunikasjon i det fri gjennom felles hage. Brukerne har ønsket en mer kompakt
løsning med innvendige forbindelseslinjer/korridorer.
Prosjektet er underveis gjort mye større, fra 15 til 30 plasser, og bygningskroppen er
blitt betydelig mer kompakt. Hver avdeling har dog direkte utgang til skjermede
uteplasser og det er tre sansehager.

Bakgrunn for saken:
Ås kommune har gitt W & B arkitekter AS i oppdrag å prosjektere et nytt
demenssenter. Oppdragsgiver/tiltakshaver er Eiendomsavdelingen Ås kommune.

I kommunestyrets vedtak 11.12.2013 er prosjektets investeringsramme økt til 125
mill. kr., slik rådmannens forslag til Handlingsplan med økonomiplan for 2014-2017
viser.

Bygningsmessige opplysninger:

Adkomst og varelevering:
Adkomst skjer nordfra. Hovedinngangen er tydelig markert med anlegg av
rundkjørsel og 6 parkeringsplasser mot øst. Innkjøring til parkeringskjeller med
varelevering ligger rett nord for hovedinngangen.

Brannteknisk konsept:
Brannteknisk rapport er under utarbeidelse. Prosjektet er plassert i risikoklasse 6 og
bygningsbrannklasse 2.
Bygget skal full sprinkles og deles i to brannseksjoner for sikker rømning.
Det er foreløpig ikke laget branntegninger for tiltaket, men de skal innsendes ved
søknad om igangsettingstillatelse. Bygget er særskilt brannobjekt.
Det er prosjektert adkomst for utrykningskjøretøyer, innenfor radier på 50 m.

Tekniske installasjoner:
Det vil bli installert balansert ventilasjon i hele bygget i henhold til gjeldende
forskrifter for sykehjem.

Oppvarming av bygget:
Oppvarming av bygget vil skje via grunnvannsboret varmepumpesystem supplert
med EL-kjel. Varmepumpesystem vil også gi tilskuddsvarme til
varmtvannsbeholderne samt til å kjøle ned ventilasjonsluften i sommerhalvåret.

Heis og trapp:
Det er to hovedtrapper som ligger ved siden av hver sin heis. Begge heiser er
dimensjoner for transport av sykeseng. Heisene benyttes også som personheiser.
Heisene har nødvendig snuareal for rullestol og det er manøvreringsareal foran
heisene.
Trapper har bredde minimum 1,2 meter. Trappeneser markeres med kontrastfarger
og trapperommet skal være godt belyst.
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Lyd og akustikk:
Demenssenteret er en institusjon der det stilles strenge krav til lydreduksjon.
I prosjekteringen av bygget er det lagt til grunn verdier fra NBI 524.321
Lydklasse/lydgjennomgang. Det gjelder lydkrav for både lydgjennomgang i den
enkelte avdeling og mellom avdelingene. Det gjelder også lydgjennomgang fra
avdelingene og ut til omgivelsene.

Tak:
Det er delt opp i mange tak med vinkel mellom 8 og 30 grader. Det er søkt om
dispensasjon for takvinkelen. Overflate utføres med listetekking.

Fasader:
Arkitekt opplyser at man arbeider med utforming av fasadene. Franske dører skal
sannsynligvis endres til annen vindusløsning i nært samarbeid med brukerne.

Materialer:
Utvendig: Lys tegl i kombinasjon med brannhemmebehandlet treverk/ platekledning.
Innvendig: Gipsplater med sponplater bak, våtromsplater på bad,
brannhemmebehandlet treverk i fellesrom, tegl i fellesrom og korridorer. Belegg på
gulv.

Universell utforming.
Tiltaket prosjekteres og gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter.

OM BYGGESAKEN

Bakgrunn/Reguleringsmessige forhold:
For området gjelder reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for Nordre
Moer (R-179) vedtatt av kommunestyret den 29.03.2000 med mindre vesentlig
endring 03.07.2000. Området er regulert til byggeområde for boliger, trafikkområde
og friområder/park. Tiltaket ligger innenfor område B1 på reguleringsplanen.
Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % av tomtens nettoareal. Innenfor område
B1 og B3 skal høydeforskjellen mellom møne og laveste terreng ikke overstige 12,5
meter.

Dispensasjon:
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold:

fra § 3b takvinkel mellom 15 og 45 grader i reguleringsbestemmelsene i R-
179 Endret reguleringsplan for Nordre Moer.
og § 3j krav om arkeologisk undersøkelse.

Det anses ikke som nødvendig å søke om dispensasjon fra § 3j, da området er frigitt
i henhold til brev fra Universitetets Kulturhistoriske Museer, datert 21.07.2003 og
brev fra Riksantikvaren med melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger på
Nordre Moer, datert 16.09.2005.

Om dispensasjon fra § 3b gjelder at pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi
dispensasjon at det foreligger en klar overvekt av fordeler. Det må således vurderes
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om de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom
dispensasjon gis.

Ansvarlig søker anfører følgende fordeler:
Ved å redusere takvinkelen reduseres bygningen visuelle virkning,

hvilket er viktig da tomten er inneklemt mellom eksisterende bygninger. En
bratt takvinkel ville gi unødvendig store høyder.

En reduksjon av den visuelle høyde er også viktig da bygningen ligger
inn til et spesialområde for bevaring og det tas hensyn til de store eiketrær.

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden, og det er ikke innkommet
merknader.

Kommunen vurderer dispensasjonsforholdet slik:
Det er i området fra tidligere varierende takvinkler, detvil derfor ikke være noe
enestående eksempel, og vil dermed tilpasses området omkring.
Viktigheten av å redusere bygningens visuelle virkning anses for å være en
tungtveiende grunn. Fordi man velger å plassere så stor en bygning mellom
eksisterende bygg, med utgangspunkt i samlokaliseringen, er det viktig å få
den til å fremstå så moderat som mulig.

Konklusjon: Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av
fordeler som taler for dispensasjon. Kommunen finner ikke at hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens §
21-3. Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere.

Særlige forhold:
Undersøkelser i grunnen er utført av Universitetets Kulturhistoriske Museer, datert
21.07.2003 og brev fra Riksantikvaren med melding om ferdigstilte arkeologiske
utgravninger på Nordre Moer, datert 16.09.2005.

Brukermedvirkning. Representanter for personalet på Tunveien 5 og 7 har vært med
i hele planleggingsprosessen. Det har vært et tett samarbeid hvor man har nyttiggjort
seg av erfaringer fra bruken av de to tidligere bygg. Brukerne opplyser at de har vært
med i en konstruktiv dialog for å få til et best mulig løsning både for beboerne og
personalet i det nye bygget.

Ansvarlig søker fremskaffer følgende uttalelser/dokumentasjon:
Mattilsynet er kontaktet, de kan først uttale seg når kjøkkenet er
detaljprosjektert.
Uavhengig kontrollerende. Søknad om ansvarsrett for kontrollerende
brannprosjektering er innsendt. Alle andre uavhengig kontrollerende
innsendes i henhold til veileder for uavhengig kontroll nr. 15.130.

Kommunen sender tiltaket til uttalelse hos følgende instanser:
Søndre Follo Brannvesen IKS
Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
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Ås eldreråd (ER)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Utbyggingsarealet utgjør endel av tomten 54/350 som allerede i dag er benyttet til
boliger i demensomsorgen. Det er derfor forståelig at man ønsker en
samlokalisering som gir mest mulig rasjonell drift.
Tiltaket er planlagt med parkeringskjeller og krever en ny adkomst. Parkering i
kjeller anses å være nødvendig for å bevare hensynssonen rundteiketrærne.
Ved forhåndskonferansen var tiltaket av noe mindre omfang. Størrelsen på tiltaket
har økt betraktelig. Det nye demenssenteret vil gi et noe tettere bebygd område på
Tunveien. Det hadde dog vært ønskelig med litt mer luft vest for bygningen, selv
om avstandskrav til annen bygning er ivaretatt.
Tiltaket er godt gjennomarbeidet. Brukerne har vært med i planleggingsprosessen
og det er planlagt plass for 30 beboere og 12 dagsenterpasienter samt
fellesfunksjoner. Bygningsmyndighetene vil kreve oppdaterte fasader for å
forsikres seg om at lysinslipp og bruken blir i henhold til TEK 10 §§ 12 og 13 samt
Byggforskserien 220.340 Bogrupper for personer med demens.
Det er søkt om begrunnet dispensasjon for takutformingen og rådmannen ser det
vil være av stor betydning å dempe bygget volum.
Sansehagene mot øst er delvis plassert i spesialområdet for bevaring rundt
eiketrærne. Rådmannen finner det i utgangspunktet ikke ønskelig, men ved en
nennsom utforming og etter utredning fra fagperson, ser man det som en mulig
løsning med tilpasninger.
Søknaden er, med den innvilgede dispensasjonen, i samsvar med gjeldende
regulering, lov og forskrift. Rådmannen kan ikke se at utbyggingen vil medføre
ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø ut over det som forventes ved
fortetting generelt.
Tiltaket er universelt utformet med lett synlig og trinnfri hovedatkomst. Det er viktig
at det også ved videre gjennomføring og innredning ivaretas UU for demens.

RAMMETILLATELSE med vilkår

Delegert sak nr: 14/00393

Det er innsendt søknad om rammetillatelse for det nye demenssenter i Ås kommune.
Søknaden er mottatt 27.01.2014.

Tiltak: Demenssenter og riving av uthus
Tiltakets adresse: Tunveien, 1430 Ås
Gnr./Bnr. 54 / 350 Bygningsnummer:
Ansvarlig søker: W & B Arkitekter AS
Tiltakshaver: Ås kommune,

Eiendomsavdelingen v/Ole Harald Aarseth

BRA riving: 13 m2

BRA nybygg: 5.814 m2 (Herav er 228 m2 takoverdekt utomhus)

BYA parkering: 1.530 m2

BYA eksisterende: 6.552 m2
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BYA nybygg: 2.357 m2

BYA nytt/totalt: 10.439 m2

Grad av utnytting: 24 % Tomteareal: 42.770 m2

Følgende ansvarlig foretak tildeles ansvarsrett:

Foretaksnavn Tiltaks-
klasse
(TKL)

Funksjon
(SØK/PRO
/KPR/UTF/
KUT)

Fagområder L= Lokal
S =sentral
godkjenning

W & B Arkitekter AS
847647 132

2 PRO ARK - Arkitekturfaglig
prosjektering.
Arkitektur

S

Brann
Landskapsarkitektur

Siv.ing. Will Arentz AS
985060 851

2 PRO RIB - Konstruksjonsteknisk
prosjektering av
bygningskonstruksjoner

S

EM- Teknikk AS
980422 720

2 PRO RIV –
Prosjektering av
sanitæranlegg utvendig og
innvendig

S

Pro. Varmeanlegg
Pro.
Brannslukningsanlegg

ECT AS
946038 857

2 PRO (RIE) –Brannalarm og
nødlysanlegg

S

SOS Brannconsult AS
979657 447

2 Kontroll Kontroll av brannkonsept S

Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften (SAK10) slik
at godkjenning kan gis. Godkjenningen gjelder kun det aktuelle tiltaket det er søkt
om.

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at kontrollarbeidet utføres og
dokumenteres, samt at systemkravene i byggesaksforskriften er oppfylt.

Godkjente tegninger:
Situasjonsplan A10-01, datert 23.01.2014, mottatt 27.01.2014
Plantegninger A20-01, 02 og 03, datert 23.01.2014, mottatt 27.01.2014
Snittegning A30-0, mottatt 23.01.2014, mottatt 27.01.2014

Foreløpige tegninger:
Fasadetegninger A40-101 og 102, datert 23.01.2014, mottatt 27.01.2014

Plassering og beliggenhetskontroll:
Overkant ferdig gulv i 1. etasje plassers på kote 111,30 m.o.h.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker harfått
igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før
følgende vilkår er oppfylt:

1. Det skal foreligge uttalelser/godkjenning fra annen myndighet fra følgende:
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Søndre Follo Brannvesen IKS.
Mattilsynet
Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Ås eldreråd (ER)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

2. Det kreves uavhengig kontroll for følgende fagområder, bygningsfysikk,
konstruksjonssikkerhet og geoteknikk i tillegg til den innsendte ansvarsrett for
uavhengig kontroll for brannsikkerhet.

3. Det skal innsendes faglig dokumentasjon med nødvendige vilkår/tiltak slik atdet
tas tilstrekkelig hensyn til fredede eiketrær. Det skal vurderes om det skal gjøres
tiltak både under byggeprosessen og ved den endrede situasjonen etter
utbyggingen, slik at fredede eiketrær ivaretas.

4. Sansehagene mot øst er plassert delvis på spesialområde bevaring. Det skal
innsendes faglig dokumentasjon. Det skal innsendes egen søknad for
gjerdeløsning, hvor både plassering og utforming vurderes.

5. En oppdatert gjennomføringsplan skal være innlevert og godkjent.
6. Oppdaterte fasadetegninger skal innsendes.
7. Det skal innsendes branntegninger.
8. Ansvarlig utførende foretak for påvisning er selv ansvarlig for tiltakets plassering

og at avstander til vei og eiendomsgrenser overholdes.

Arbeider med utvendige stikkledninger samt ytterligere arbeider tillates ikke
igangsatt før følgende vilkår er oppfylt:

9. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være
godkjent av kommunalteknisk avdeling.

Forøvrig skal følgende oppfylles:

10.Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding innsendes til
Kommunalteknisk avdeling. Graving på privat grunn må ikke påbegynnes før
eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos Geomatikk AS, tlf.
09146.

11.Tilknytningsgebyr for vann- og avløp skal være innbetalt til kommunekassen
senest ved tilknytning.

12.Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra
rørlegger.

13.Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune. Årsgebyret
for vann og avløp skal betales etter målt forbruk. Installasjonen skal utføres av
ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får vannmåleren utlevert hos Ås kommune
v/kommunalteknisk avdeling. Tiltakshaver vil bli fakturert for vannmåleren.

14.Ildsteder skal rapporteres til Søndre Follo Brannvesen.
15.Det henvises til § 13-5 i byggeteknisk forskrift som sier at bygningen skal

prosjekteres og uføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av
radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i luften skal ikke overstige 200
Bq/m3. Bygningsmyndighetene forutsetter at ansvarlig prosjekterende har ivaretatt
dette innenfor sitt ansvarsområde.
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16.Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres i henhold til kommunal
renovasjonsforskrift; jf. §§ 7 og 8.

17.Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold til Ås
kommunes forskrift § 4.

18.Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10.

19.Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen
både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og
bygningslovens § 21 nr. 2 første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt
nødvendig kontroll.

Gyldighet:
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningslovens § 27.
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21 -9.
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne
tillatelsen forutsetter.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.

Ferdigstillelse
Når arbeidet er ferdig skal ansvarlig søker utarbeide og innsende følgende
dokumentasjon:

Søknad om ferdigattest, NBR. nr. 5167, eventuelt begrunnet søknad om
midlertidig brukstillatelse.
Gjennomføringsplan, NBR. nr. 5185.
Eventuell sluttrapport for avfallsplan.
Nødvendig godkjenning fra annen myndighet.

Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning
ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens
§ 33-1.


