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Rammesøknad
Gnr.104 Bnr.46, Nygard Neringspark, Kveldroveien, 1407 Vinterbro
Oppføring av næringsbygg for plasskrevende varehandel
Nygård Næringspark Øst AS
Arkitektene Astrup og Hellern AS

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMESØKNAD

Vedlagt oversendes søknad om rammetillatelse for ovennevnte tiltak. Tiltaket omhandler nytt
næringsbygg for plasskrevende varehandel i Nygård Næringspark.
Bygget er på to etasjer. vre etasje/niv som planlegges for Jula byggevarehus har atkomst fra et felles
torg/område som også betjener Plantasjen og Coop OBS! Bygg. Jula byggevarehus er en virksomhet der
det forhandles byggevarer, verktøy og maskiner. Nedre etasje/nivå planlegges for Møbelringen,
virksomheten er møbelutsalg.

Næringsbygget skal oppføres av eier Nygård Næringspark Øst AS v/ Coop Norge Eiendom AS og leies ut
til Jula og Møbelringen.

I forbindelse med oppføring av bygg for Plantasjen og Coop OBS! Bygg ble det 08.07.2013 innsendt Ett-
trinns søknad vedr. tomteopparbeidelse, saks nr.: 360/13. Det er igangsatt prosjektering vedr. geoteknikk
v/Multiconsult AS og utvendig VA-arnlegg vi Ing. Svendsen & Co AS for dette tiltaket. Vi vil søke om
endring av gitt tillatelse til også å omfatte det nye tiltaket på eiendommen.

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke vil bli innsendt.

Det ble avholdt møte/forhåndskonferanse med As kommune v/Arnt Øybekk og Magnus Ohren den
06.11.2013 der det ble redegjort for tiltaket og videre fremdrift vedr søknad etc.

Nabovarsel ble sendt den 11.11.2013 i henhold til vedlagt liste. Etter avtale med As kommune v/Arnt
Øybekk tillater vi oss å sende inn søknaden før naboers frist for kommentarer er utløpt. Dette for å rekke
saksbehandlings forberedelser for HTM-mote i desember. Eventuelle merknader til varselet vil bli
kommentert og ettersendt snarest mulig i uke 48.

Vi håper på en velvillig og snarlig behandling av søknaden. Vennligst kontakt oss dersom det ønskes
ytterligere opplysninger og dokumentasjon.

Med vennlig hilsen
Arkitektene Astrup og Hellern AS

he .t&
Martin Bakke

Kopi: Nygård Næringspark Øst AS
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standard
norge

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven $ 20-1

\]armetillatetse
j D Ett-trinns søknadsbehandling
I Oppfylles Vilkårene for 3 ukers
,  saksbehandling,jt. 5 21-7 annet ledd? D Ja D Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
ReForeligger sentral godkjenning?

Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159,
Opplysninger gitt I e11knad eller vedl11ggIii eøknaden,herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, Ml bli registrert i matrikkelen.

Soknaden elder

Eiendom/
I byggested

an agt
brukforml

TIitakets art
pbl $ 20-1

Gnr. Bnr.
104 46
Adresse
Kveldroveien

Festenr.

Bolig Fritidsbolig

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg
og anlegg

Endring av bruk

Riving
(ffere kryss mulig)

Bygn.tekn. installas].

End ng av bruks-
enhet Iibol
Innhegning, ekllt

Forelsk
Arkitektene Astrup og Hellem AS

Adresse
Pb. 6734 SI. Olavs plass

Postnr. Postaled
0130 Oslo

Kontaktperson
Martin Bakke

E-post
mba@aaoh.no

Dato

$%-rs

[Jew

Nytt bygg ")

Garasje

Tilbygg, påbygg, underbygg")

Konstruksjon

Bruksendring

Hele bygg')

Nyanlegg')

Oppdeling

Telefon
22 08 85 50

""de
Gjentas med blokkbokstaver

Martin Bakke

<ClStandard Norge. Byggblankett 6174  jul 2010,  utgave  1

Org.nr.
945 479 965

Mobilteleton
41 45 38 50

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeldsplasser?

Hvis ja, skat samtykke Innhentes fra
Arbeidstilsynetfr igangsetting av tiltaket. Byggblankett5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført far 1850,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis Ja,skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
Igangsetting av tiltaket.

Seksjonsnr. ygningsnr. Bolignr. Kommune
Askommune

Postnr. Poststed
1407 Vinterbro

Beskriv
Annet:  Naringlbygg  for  phthkt9v9nde  varehandel

Parkeringsplass ) Anlegg Veg

Fasade

D Reparasjon Ombygging

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg ")

Endring

Sammenføyning

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pblkap. 19)

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan

Bollgspesiflkasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

Anlegg

Reparasjon

Gruppe

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Q

»

Nr.fre - til

{

·-  #
1 - l

Navn
Nygård Næringspark Øst AS v/Coop Norge Eiendom AS
Adresse
Postboks 128, Henrich Gemara  gate 14, MoH

Postnr. Poststed
1530 Moss

Eventuelt organisasjonsnummer
996 834 867

E-post
Kristian.Fjeld@coop.no

Dato Und•i
' - ' 'I I '1 . . •. ,,-.,/

)9.4.w l 1 M '
Gjentas med blokkbokstaver

Kristian Fjeld

LJw

le

Bygn.typekode (if. s. 2)
329

Vesendlg terrenglnngrep

Anlegg

Innhegning mot veg Reklame, skill innretning e.l.

o»er-aap" [] [] »matrlkkelenhet  - Grunneiendom') Anleggseiendom') Festegrunn over 1 O r ")
)  Byggblankett 5175 tylee ut og  ") ·  r fun intelasjonen Unntatt fra krav om ansvarsrett.

vedegges.(Vedlegg gruppe A) Idle er en det av et større tiltak. Behandles etter matrikkelloven.
Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Arealoverføring ')

Erldaring og underskrift
Ansvarfigsoker bekrefterat hele titaketbelegges med ansvar, og dekker kravene i henholdtil plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Ansvarig soker forttaket -- --- Tttakshaver

Ka
relevant

Telefon (dagtid)
918 27 65s
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DEL 1 PROSJEKTBESKRIVELSE

1 Innledning

1.1 Prosjektet
Tiltaket omhandler oppføring av næringsbygg for plasskrevende varehandel samt
pylon/informasjonsskilt på eiendom Gnr./Bnr. 104/46. Eiendommen er på 54 474 m2.

Tiltakshaver for prosjektet er Nygård Næringspark Øst A/S v/Coop Norge Eiendom AS.
Brukere av bygget blir Møbelringen i plan 1/nedre nivå og Jula byggevarehus i plan
2/øvre nivå. Det er utarbeidet en bebyggelsesplan for eiendommen som også omfatter
bygg for Plantasjen og Coop OBS! Bygg. Denne legges til grunn for denne søknaden.

1.1.1 Prosjektorganisasjon
Prosjektet er så langt organisert med følgende aktører:

Byggherre:

Nygård Næringspark Øst A/S v/Coop Norge eiendom AS

Totalentreprenør:

Ikke avklart

Prosjekteringsgruppe:

ARK Arkitektene Astrup og Hellern AS
RIG Multiconsult AS
RIBR Ikke avklart
RIB Ikke avklart
RIE Ikke avklart
RIV Ikke avklart

1.2 Dispensasjonssoknad
Det er ingen dispensasjonssøknad.

1.3 Redegjorelser
Det er i forbindelse med pågående tiltak/byggearbeider sendt inn Ett-trinns søknad
som omhandler tomteopparbeidelse, saksnr.: 360/13. Det er igangsatt prosjektering
vedr. geoteknikk v/Multiconsult AS og utvendig VA-arnlegg v/ Ing. Svendsen & Co AS
for dette tiltaket. Vi vil søke om endring av gitt tillatelse til også å omfatte det nye
tiltaket på eiendommen.

1.3.1 Forhold til andre myndigheter

Arbeidstilsynet
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke vil bli innsendt og vedlegges søknad om
igangsetting.

Fjernvarme.
Bygget er prosjektert for vannbåren varme med varmepumper. Det er ikke
fjernvarmeanlegg til området men bygget er forberedt for tilknytning til fjernvarme.

Avfallsbehandling
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Bedriften vil generere avfall som bl.a. papp, paller, plast etc. Dette kildesorteres i
separate kontainere og innsamles av privat renovatør. AIie kontainere er plassert lett
tilgjengelig for avhenting av renovasjonsbil

Universell utforming

Området og bebyggelsen utformes i henhold til krav om universell utforming.
Tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede løses iht. TEK 10, samt til
rundskriv T-5/99 B "Tilgjengelighet for alle"

I hele anlegget legges det vekt på universell utforming. En logisk og klar oppbygging av
atkomstarealene er med pa a gjore anlegget enkelt å orientere seg i for alle. Kontraster
i belegget og klare kantavgrensinger skal være med på å gjøre anlegget lettere lesbart
for svaksynte.

For å lette fremkommeligheten for bevegelseshemmede, barnevogner, med mer, blir
eventuelle kantsteinslinjer nedsenket i ganglinjene.

Bygget er planlagt uten heis da det er atkomst fra terreng til begge etasjer.
Virksomhetene i hver etasje er uavhengige og skal ikke innvendig forbindelse med
hverandre.

Redegjørelse for parkeringsdekning.
Det er planlagt opparbeidet biloppstillingsplasser i henhold til
reguleringsbestemmelsenes §3.4:
• Forretning for plasskrevende varehandel: 1 p-plass pr 70 m2 BRA

Møbelutsal o b evarehus
Sum

1.4 Hoveddisposisjon

Arealer

BYGG BYA

Coop OBS! Bygg 17 871
Plantasjen
Inkl arkerin
Nytt Næringsbygg 3 085

Parkering 1 548

Totalt areal 22504

6 000 m2 : 70 = 85 7
86 lasser

Tomteareal 54 474 daa

Beregning av utnytting med % BYA 41%

Tomtedisposisjonen.

Funksjonskravene til nytt næringsbygg på eiendommen er et effektivt bygg for møbel-
og byggevareutsalg. Kundeadkomst til møbelutsalg på plan 1/nedre nivå er på fasade
mot øst med tilhørende parkeringsarealer. Kundeadkomst til byggevareutsalg på plan
2/øvrenivå er på fasade mot vest tilknyttet parkeringstorg som også betjener Coop
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OBS! Bygg og Plantasjen. Varelevering til bygget er via gode manøvreringsarealer i
nordenden av bygget på begge plan/nivåer.

Bygget plasseres nordøst på eiendommen mellom atkomstveier, inngangstorg og
planlagt parkeringsareal. Det legges vekt på at gangaksene til inngangspartiene
henger sammen for å oppnå gode gangakser mellom byggene. Det tilrettelegges gode
gangakser fra kollektive transportmidler. Den overordnete planstrukturen skal bidra til
et helhetlig god løsning for kollektivbrukere og gående. Plasseringen gjør at store
parkeringsarealer på øvre nivå omkranses av bygg på tre sider og vil oppfattes som et
felles torg/område for alle virksomhetene på eiendommen. Det planlagte bygget vil
også i stor grad bidra til å skjerme parkerings- og manøvreringsarealene på øvre nivå.

Parkerings- og manøvreringsarealer på nedre nivå vil i stor grad skjermes da
atkomstvei til øvre nivå omkranser stiger med ca 6 meter. Øvrenivå ligger på ca kote
123, nedre nivå på ca kote 117.

Plandisposisjon.

Bygningsvolumet er plassert for fa optimal logistikk for atkomst til bygg, parkering,
transport og manøvrering på gårdsplasser og utearealer.

Terrengnivå er for nedre nivå ca kote 117 og for øvre nivå ca kote 123. Bygningen vil ta
opp og utnytte eiendommens terreng forskjell på ca 6 meter.

Næringsbygget er planlagt som et generelt, rasjonelt kombinasjonsbygg med 5,5 m fri
innvendig høyde i plan 1 og 4,0 m fri innvendig høyde i plan 2. Gesimshayde vil være
6,0 m mot vesUøvre nivå og 12,0 mot øst nedre nivå ..

Tekniske installasjoner er planlagt plassert på mesaninetasje over sosiale rom.

1.4 Redegjorelse for estetikk
Bygninger, utomhusanlegg, belysning og skilting skal utformes som en arkitektonisk
helhet. Det er lagt vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og
materialbruk innenfor de økonomiske rammene som er for prosjektet.

Intensjonen er at bygningenes arkitektur skal gi en bygningsmasse med et moderne,
tidsriktig preg og dimensjoner som sammen med eksisterende og fremtidige
næringsbygg i området, gir et helhetlig estisk uttrykk. Arkitekturen er basert på
materialer som glass, stål og lakkerte platematerialer.

Ved atkomst til eiendommen fra Kveldroveien planlegges oppført en
pylon/informasjonsskilt over virksomhetene på eiendommen. Denne er tenkt utført som
en frittstående stålkonstruksjon formet som en konet trekantet søyle med høyde ca
18,0 m. Konstruksjonen kles med perforerte-/strekkmetall plater. Mot denne monteres
virksomhetslogoer på tre sider der hvert felt har målene b = 2,5 m og h = 1,2 m.

For øvrig skal alle skilt og reklameinnretninger utformes iht kommunens forskrift og
etter PBL § 30-3.

Arkitekturen er vurdert både i forhold til nære omgivelser og fjernvirkningen.

Plan for utendørs arealer og anlegg er beskrevet separat og det er lagt vekt pa a sikre
en god estetisk utforming av disse.

Som vedlegg til rammesøknad er det vedlagt tegninger og 3D illustrasjoner.

2 Planområdet
2.1 Landskaps- og parkmessig behandling

Terrengforming
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Byggeområdet ligger i skjæringspunkt mellom øvre nivå med parkeringstorg og
atkomst til Plantasjen og Coop OBS! Bygg, og hovedatkomst til området fra
Kveldroveien. Terrengforskjell er på ca 6,0 m fra ca kote 117 til ca kote 123. Det
planlagte bygget får plassering i nordøstre del av tomten som vist i illustrasjonsplanen.
Nivåforskjellene vil tas opp av bygget og forstøtningsmur langs nordlige atkomstvei inn
på eiendommen.

Områder ikke benyttet til parkering- og manøvreringsarealer vil opparbeides til
grøntområder.

Eksisterende vekstjordlag tas vare på for å benyttes til adekke til fyllinger og
skråninger. Skråninger og fyllinger tilsås fortløpende med gras/eng.

Parkmessig behandling

Anlegget vil få relativt store åpne plasser med faste dekker. Derfor er det lagt vekt på
en grønn innramming av tomten/byggeområdet. Innrammingen vil bestå av busker og
trær i henhold til forslag til beplantningsplan.

Rundt anlegget vil det bli benyttet stedegne arter mens det inn i anlegget vil bli benyttet
arter og sorter med varierende opphav.

I overgang mellom belagte flater og parkmessige flater etableres presise grøfter for en
distinkt overgang samt for å ivareta flateavrenning.

Vedlagt er en foreløpig utomhusplan. Utom husplanen er under videre bearbeidelse og
vil bli ettersendt så snart denne foreligger.

2.2 Støybegrensende tiltak
Miljøverndepartementets retningslinjer for veitrafikkstøy gitt i rundskriv T-8/79 skal
følges.

2.3 Teknisk infrastruktur

2.3.1 Generelt

Nygård Næringspark har egen avkjøring direkte fra Kveldroveien.

Næringsområdet etableres med fullverdige anlegg for vann, spillvann, overvann og el-
kraft.

2.3.2 Overvann
Alt overvann fra bygg og parkeringplasser fordrøyes i et overvannsmagasin på egen
tomt før det slippes på det kommunale ledningsanlegget i redusert mengde. Magasinet
er dimensjonert for 100% fordrøyning av avreninningøkningen som følge av
utbyggingen.

Vann fra slukene langs adkomstveien ledes direkte til kommunal ledning da det ikke er
mulig ålede dette vannet opp til fordrøyningsmagasinet. Etter avtale med VAR-
avdelingen i Ås kommune strupes alle slukene ned til ø 110mm.

2.3.3 Vann og avløpsanlegg
Det legges nytt ledningsanlegg fra vannledningen ut fra høydebassenget og ned til
eksisterende ledningsanlegg i Kveldroveien.
Vannledningen går i borehull fra toppen og ned til Coop sitt bygg hvor også spillvann
og overvannsanlegget starter. Ledningsanlegget følger adkomstveien ned til
Kveldroveien.
I tillegg går det en trase over p-plassen på øvre nivå frem mot inngangen til Plantasjen
bygget.
Det nå omsøkte bygget vil få stikkledning fra kumgruppe V01/S01/O01 beliggende i
felles atkomstvei, se vedlagt ledningsplan.

I

I
I
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Ledningsanlegget er gjennomgått sammen med Årseth på VAR-avdelingen i
Ås kommune og er godkjent for kommunal overtagelse.

2.3.4 Vei
Veien er regulert privat felles adkomst og skal følgelig ikke overtas av Ås kommune
men bli i privat eie.
Veien og krysset er dimensjonert etter Statens Vegvesens retningslinjer fordi det blir en
del tungtrafikk i form av lastebiler og vogntog. Det gjelder både veioppbygning og
geometri (utforming). Stigningen er begrenset til 7% hvilket er under kommunale krav
for tilsvarende veier.

Fortau blir etablert i henhold til reguleringsplanen.

2.3.5 Kraftledninger

Det blir etablert frittstående trafo sydøst på eiendommen som skal betjene Coop OBS!
Bygg, Plantasjen og det nye bygget for Jula og Møbelringen nordøst på eiendommen.

3 Bebyggelsen

3.1 Arkitektur
Bygningen med utomhusanlegg, belysning og skilting utformes som en harmonisk
helhet. Bygningen legges så lavt i terrenget som mulig for å redusere høydevirkningen
mot de øvrige næringsbyggene på området.

Intensjonen er at bygningenes arkitektur uttrykker en bygningsmasse med et moderne,
tidsriktig preg og dimensjoner som sammen med tilliggende eksisterende og fremtidige
næringsbygg gir et helhetlig estisk uttrykk.

3.2 Konstruksjoner

Grunnforhold
Det er foretatt geologiske undersøkelser i forbindelse med tomteopparbeidelse/Ett-
trinns søknad, det vises til denne. RIG i prosjektet er Multiconsult AS, det vil bli
innsendt dokumentasjon for PRO/KPR ved søknad om igangsetting.

Fundamenter
Bygget direktefundamenteres med gulv på grunn.

Bæresystem
Bæresystemet for bygget utføres med søyler, bjelker og gitterdragere i stål.
Bygget horisontalavstives ved hjelp av vindkryss i stål.

3.3 Yttervegger

Ytterveggenes konstruksjon er basert på funksjonelle, estetiske og miljømessige krav.
Veggene skal ha en nøktern, solid standard og skal tilfredsstille krav til aktuell
belastning.

Generelt er yttervegger planlagt med sandwich-elementer med PIR/PUR kjerne.

Generelt benyttes 2-lag energiglass i vinduer og glassfelt. Glass i vindusfelt med lav
brystningshøyde, samt dører og inngangspartier skal ha sikkerhetsglass/brannglass.
Dører i yttervegg er varmgalvaniserte ståldører og aluminiumsdører.

På fasadene der det eventuelt er behov for dette, medtas motoriserte persienner.
Porter i ytterveggen er leddheiseporter.

3.4 Innvendige vegger
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Delevegger og vegger i området med sosialerom utføres generelt som plassbygde
lettvegger. Veggene bygges med stålstendere, lydisoleres (mineralull), og avdekket
med gipsplater som overflatebehandles. Oppbyggingen skal være iht branntekniske
og lydtekniske krav til veggen. Innvendige dører utføres generelt som massive dører i
tre. Der mekaniske påkjenninger tilsier det benyttes stål i karmer og rustfritt stål i
terskler og sparkeplater. Dører og porter med krav til brannresistens eller soliditet
utføres som ståldører samt med brannklasse i henhold til veggens brannklasse.
Innvendige glassdører, vinduer og glassvegger mot kontorer og lignende funksjoner
utføres i lette profiler med enkeltglass. Glasstykkelse dimensjoneres ut fra lydkrav.

3.5 Dekker

Det blir benyttet hulldekker (HD) som etasjeskille.

All gulvbehandling skal ivareta krav til mekanisk slitasje, renholdsvennlighet og
sikkerhet i bruk.

Akustiske himlinger for kontorer, møterom, pauserom og garderober utføres generelt
med belagte mineralfiberplater. Disse vil bli montert både til dekkenes underside og i
opphengssystem. I våtsoner benyttes vaskbare "hygieneabsorbenter".

3.6 Yttertak
Generelt benyttes stålfagverksdragere med stålplatetak. AIie takflater vil bli avvannet
med sluk og innvendige nedløp. God adkomst for vedlikehold og inspeksjon ivaretas.

Taket isoleres med trykkfaste mineralullplater og tekkes med ett lag tekking. Takflaten
forutsettes oppdelt ved at rennesoner nedsenkes.

Beregning av energiramme etter TEK 10 kap. 14 legges til grunn. Dette sammen med
en Enok - vurdering legges til grunn for å beregne endelig isolasjonstykkelse. Det er
foreløpig medregnet en midlere tykkelse på 200-250 mm.

4 Tekniske anlegg

4.1 Varmeanlegg
Varmeanlegget baseres på varmepumpe (væske/vann) kombinert med el.kjel som
tilsatsvarme.
Kontorer, sosiale rom og øvrige smårom varmes opp med radiatorer i større arelaer
benyttes det aerotempere.

4.2 Ventilasjonsanlegg
Butikkarealer, lager, kontorer og sosiale rom ventileres etter prinsippet med balansert
ventilasjon med varmegjenvinning.

4.3 Sanitæranlegg
Arbeidene omfatter et komplett røranlegg med opplegg og utstyr ferdig montert.
AIie arbeider utføres i ht. byggeforskriftene, Normalreglement for sanitæranlegg,
Våtromsnormen og Ås Kommunes egne bestemmelser.
Arbeidene regnes til 1,0 m utenfor bygget.

4.4 Kjøling
Det benyttes "frikjøling" direkte fra varmepumpens energibrønner.
Når det er kjølebehov tilføres det "isvann" til kjølebatterier i ventilasjonsaggregater.
I datarom installeres det separat dataromskjøler.

4.5 Brann
Det vil bli utarbeidet brannteknisk konsept inkl. branntegninger iht. regler i Plan- og
Bygningsloven TEK 10 og preaksepterte løsninger angitt i
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VTEK 10. Evt. fravik fra VTEK 10 dokumenteres i brannteknisk konsept. Brannteknisk
konsept vedlegges første søknad om igangsettingstillatelse.

4.6 Elektro
Det elektriske anlegget strømforsynes fra frittstående transformator plassert på tomten.
Fra denne legges inntakskabier i bakken fram til byggets hovedfordeling.

Det elektriske anlegget utføres iht. NEK 400-2010. Spenningssystemet er et 400V TN-
C-S system. Lysanlegget vil bli utstyrt med et styringssystem som vil optimalisere effekt
og energiforbruket iht. TEK 10.

Datanettverket blir levert som et strukturert kablingssystem etter NS-EN 50173
standard som et cat 6A, 10 Gigaspeed, 500 MHz, UTP anlegg.
Det blir montert er adresserbart brannalarmanlegg med overføring til vaktsentral.
Anlegget leveres iht. forskrifter for offentlige påbudte brannalarmanlegg og FG's
regelverk.

4.7 Drift og vedlikehold
Tiltaket vil få egen FDV dokumentasjon inkludert tekniske anlegg.

Del 2 GJENNOMFØRING

1 Aktivitetsopplegg
1.1 Forberedende tiltak

Grunnundersøkelser

Multiconsult AS har forestått geotekniske undersøkelser i forbindelse med
tomteopparbeidelse og de tidligere omsøkte bygg på eiendommen. Geoteknisk
prosjektering for dette tiltaket er igangsatt, dokumentasjon vil foreligge til søknad om
igangsettingstillatelse.

1.2 Entreprisemodell

Nygård Næringspark Øst AS har pr i dag ikke avklart entreprisemodell eller engasjert
entreprenør.

1.3 Fremdrifts- og aktivitetsplan

Fremdriftsplan er ikke endelig fastsatt. Planen er å starte arbeidene så snart som mulig
for på en rasjonell måte kunne videreføre de arbeider som er igangsatt på
eiendommen.

Bygg- og anleggsforhold
2.1 Generelle forhold / Rigg

Brakkerigg i henhold til arbeidsmiljølovens regler vil bli etablert inne byggeområdet og
tilkoblet offentlig ledningsnett.

1.3 Masse arbeider / Transport I Deponi

Det er søkt å plassere bygget slik at man kan oppnå massebalanse. Dette for å oppnå
minst mulig inn/uttransport på området. Transport til/fra bygge- området for øvrig
bygningsmateriell etc er via offentlig vei som er beregnet for tungtransport.

3 Naboforhold
3.1 Generelt

Nygård Næringspark Øst AS har generelt et godt forhold til sine naboer. Med håp om å
få søknaden behandlet i HTM-møte i desember tillater vi oss å sende inn søknad om

I.
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Rammetillatelse før naboers frist for merknader er utløpt. Eventuelle kommentarer fra
naboer vil bli kommentert og ettersendt så snart som mulig i uke 48.

3.2 Spesielle forhold

Prosjektet skal etableres i et industri-/næringsområdet og det er ikke planlagt unormalt
stoyende - eller støvende arbeider. Det vil kunne bli noe sprengningsarbeider ifm
utsjakting av byggeområdets nedre nivå samt at det vil foregå noe steinknusing inne på
området. Utbyggingen vil bli sikret i form av delvis inngjerding og merking.


