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Uttalelse - R-171 Reguleringsplan for Solbergskogen - sknad om

dispensasjon

Vi viser til oversendelse, mottatt 27.01.2014, med vedlagt søknad fra Catch Eiendom AS

gjeldende dispensasjon fra  R-171 reguleringsplan for Solbergskogen  for eiendommen gbnr.

102/237.

Eiendommen er regulert til næringsformål (industri og lagerbygg med kontorer for nødvendig

administrasjon). Tiltakshaver ønsker å etablere dagligvare/detaljhandel med salgsareal på ca. 615

m2 på eiendommen. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at dagens industrilokaler ikke

møter markedets krav til størrelse og at dagens kontorlokaler har en ugunstig beliggenhet utenfor

Ski sentrum. På bakgrunn av økt fortetting med boliger de senere årene vurderes at det foreligger

grunnlag for dagligvare/detaljhandel på eiendommen.

Beliggenhet
Eiendommen er beliggende inne på et industriområde med forretningsbygg på tre sider og grense

til LNF-område i vest. Adkomst til eiendommen er via kommunal veg, Grenseveien.

Grenseveien vil knyttes til ny rundkjøring i kryss med fv. 35, Nordbyveien, i forbindelse med

Statens vegvesens gjennomføring av reguleringsplan R-237,  Reguleringsplanfor del av

Nordbyveien.  Overordnet hensikt med R-237 er å legge bedre til rette for gående og syklende og

å bedre trafikksikkerheten langs Nordbyveien.

Kommentarer til dispensasjonssøknaden

Statens vegvesen uttalte seg 16.9.2013 og 7.10.2013 til en liknende søknad om dispensasjon fra

industri/lager/verksted til dagligvarehandel, gjeldende gbnr.102/318, Nordbyveien 72, i As

kommune. Flere av momentene vi la vekt på i den saken vil være gjeldende i foreliggende sak.

Vi mener at vurdering av behov for matvareforretning i dette området må sees i lys av trafikale

konsekvensene av tiltaket, behov for tilrettelegging for gående og syklende og andre eksisterende

dagligvareforretninger i området. Vi gjør oppmerksom på at det nylig ble etablert en

dagligvarebutikk 500 m lengre øst for planområdet. Videre mener vi endring av industriformål til

forretning bør behandles som planendring og ikke dispensasjonssak.
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En enkel trafikkanalyse med utgangspunkt i PROSAM rapport 121 --  Turproduksjon for
dagligvarebutikker  er gjennomført av Magnus Ohren i Ås kommune. Analysen estimerer antall
besøkende til ca. 1350 bilturer per virkedøgn i hverdager og ca. 1100 bilturer per
virkedøgn i helger basert på et salgsareal på ca. 615 m?. Vi vet at dagligvareforretninger bidrar til
økt biltrafikk og en analyse av trafikale konsekvenser av tiltaket må blant annet vurdere dagens
biltrafikk mot forventet trafikk fra omsøkt tiltak. Antall flere bilturer per virkedøgn,
sammenliknet med en videreføring av dagens reguleringsformål på eiendommen,
må legges til grunn for en vurdering om det vil foreligge vesentlig endring av biltrafikk til/fra
eiendommen.

Parkering
Etablering av matvarebutikk på eiendommen begrunnes med økende boligfortetting i området og
hvor en nærbutikk kan bidra til å redusere transportbehovet og samtidig fremme miljøvennlig
ferdsel. En avgjørende faktor for hvor mye biltrafikk som genereres for dagligvareforretninger erbiltilgjengelighet. Det er derfor viktig at det legges til grunn en restriktiv parkeringspolitikk.
Statens vegvesen mener antall parkeringsplasser må reduseres betraktelig. Til sammenlikning er
parkeringsnormen for forretning i Oslo ytre by 13-35 parkeringsplasser/1000 m?.

I dispensasjonssøknaden legger tiltakshaver vekt på at eiendommen, på grunn av sin utforming
og parkeringsløsning, i mange år har taklet stor biltrafikk uten problemer. På bakgrunn av at
adkomst til eiendommen i første rekke har vært tilrettelagt for biltrafikk vil det være svært viktig
at man i det videre planarbeidet legger til rette for trygg adkomst for- og tilrettelegging for
gående og syklende inne på området.

Situasjonsplan, merket D-1 og D-2, vedlagt dispensasjonssøknaden, fremstår som mangelfull.
Planen er ikke målsatt og det er vanskelig åta stilling til om det er avsatt tilstrekkelig areal til
manøvrering slik at parkering kan utføres på en trygg måte og hvor det blir tatt hensyn til gående
og syklende på området. Vi kan heller ikke se at det er tilrettelagt for sykkelparkering i
tilknytning til forretningen.

Oppsummering
Dagligvareforretninger generer økt biltrafikk. Behovet for dagligvareforretning i området bør
derfor vurderes opp mot de trafikale konsekvensene av tiltaket. Dersom hensikten med
etableringen er å redusere transportbehovet, må antall parkeringsplasser reduseres vesentlig. I
tillegg må det legges til rette for sykkelparkering. Vi anbefaler også at kommunen vurderer tiltak
for å bedre tilgjengeligheten til eiendommen for gående og syklende, for eksempel krav om
etablering av fortau langs Solbergskogen med forbindelse til gang- og sykkelvegsystemet langs
Nordbyveien og flere interne gangstier i nærområdet.
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