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Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan R-323 Nordbyveien 
drivstoffstasjon som vist på kart datert 22.02.2019 og bestemmelser datert 
18.02.2019. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.  
 
Dette med forbehold om at Formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid 
med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 102 bnr. 427 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag med arealformål bensinstasjon/veiserviceanlegg, 
selv om dette er i strid med arealformålet friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Ås, 03.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse 
2. Plankart 
3. Bestemmelser 
4. ROS-analyse 
5. Situasjonsplan 
6. Illustrasjon plan og oppriss 
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7. VA-plan 
8. Felles uttalelse om hydrogenstasjon Ski og Ås 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Trafikkanalyse 
Terrengsnitt 
Konseptbeskrivelse 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
UnoX 
Halvoresen & Reine   



Ås kommune 

17/01367-19 Side 3 av 9 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger opp til å kunne etablere en ubetjent drivstoffstasjon for 
hydrogen, bensin og diesel på Nygårdskrysset (krysset Nordbyveien og Søndre 
Tverrvei) på Solberg.  
 
Arealet er avsatt til friområde og vei i gjeldende kommuneplan for Ås og regulert til 
park i reguleringsplan for Søndre Tverrvei vedtatt 17.01.2002.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Halvorsen & Reine på Vegne av UnoX 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er lokalisert i nordvestre hjørnet av krysset Nordbyveien og Søndre 
Tverrvei (Fv154). Planområdet er avgrenset av vei mot sør og øst, og 
næringsbebyggelse mot nord og vest.  
 

 
Figur 1 Utsnitt av grunnkart med planområdet 

 
Området er avsatt til friområde og vei i gjeldende kommuneplan for Ås 2015-2027 og 
regulert til parkområde i gjeldende reguleringsplan for Søndre tverrvei vedtatt 
17.01.2002. Arealet benyttes ikke til opphold og fremstår mer som en buffersone 
mellom eksisterende etablert næringsbebyggelse og veier. Området er støyutsatt og 
ligger inntil en hovedfartsåre. Det er lite til ingen vegetasjon på området, og det 
fremstår som et større gresskledd areal. I dag benytter Birger N. Haug deler av 
området til utstilling av biler. Det går en bekk på vestsiden av planområdet som 
renner ned i Gjersjøen, som er drikkevannskilde.  
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Figur 2 Utsnitt av kommuneplan    Figur 3 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 

 
UnoX har i en lengre periode arbeidet med å etablere en drivstoffstasjon med 
hydrogentilbud i Follo-området. I samråd med miljørådgiverne i Ski og Ås kommune 
ble ulike lokasjoner i Ski, Oppegård, Vestby og Ås kommune utredet, og 
Nygårdskrysset ble vurdert som best egnet på grunn av beliggenheten til E18, 
tettstedet Ski og i forhold til trafikkmengde (ÅDT) på omkringliggende veier. UnoX 
orienterte HTM i møte 30.03.2017 om hydrogensatsingen i Follo, og om Solberg som 
ønsket lokasjon. Til etablering av drivstoffstasjonen har UnoX søkt om tilskuddsstøtte 
fra Enova. Det ble i den forbindelse utarbeidet en samlet uttalelse fra Ski og Ås 
kommune til støtte for tiltaket. Uttalelsen er vedlagt som vedlegg 8. 
 
En drivstoffstasjon med hydrogenutsalg er i tråd med handlingsprogrammet 2018-
2021 der et tiltak under delmål 1.2 er å tilrettelegge for en hydrogenstasjon i Ås.  
 
Nærmeste bensinstasjoner er ved McDonalds Nygårdskrysset og langs Nordbyveien 
i Ski tettsted om lag 1,6 km fra planområdet. Det er i dag etablert 3 
hydrogenstasjoner i Norge, og etableringen av stasjonen i Ås er et ledd i UnoX sin 
hydrogensatsing.  
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen vil bestå av et separat inngjerdet hydrogrenanlegg på 15 x 15 meter rett 
nord for selve automatstasjonen. Selve automatstasjonen vil bestå av fire pumper 
fordelt på to søyler og hydrogendispenser fordelt på to fuger. Taket over 
automasjasjonen heller svakt mot midten, og fire LED downlights vil belyse 
stasjonsområdet under. 
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Figur 4. Situasjonsplan 

 
Planforslaget foreslår %BYA på 25% for hydrogenanlegg og bensinstasjon, og for p-
plasser for venting på ledig pumpe. Tiltaket vil ha en størrelse på om lag 250 kvm 
BYA. Byggehøyder er satt til seks meter. ID-mast og lufterør på henholdsvis syv og 
åtte meter tillates over regulert byggehøyde. ID-mast kan plasseres utenfor 
byggegrensene. Det kreves skiltplan ved søknad om tiltak.   
 
Bebyggelsen estetikk baserer seg på en mal utarbeidet av UnoX og vil således 
framstå som del av merkevaren UnoX. 
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Figur 5. Bilde av lignende Uno-X-stasjon. Hentet fra planbeskrivelsen. 

Trafikk 
Tiltaket har innkjøring fra Nordbyveien, om lag 50 m fra rundkjøringen. Innkjøringen 
er dimensjonert for vogntog for levering av drivstoff. Gang- og sykkelveg langs 
Nordbyveien går langs sørsiden av Nordbyveien og berører således ikke tiltaket.  
 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som har vurdert tiltakets trafikale konsekvenser.  
UnoX forventer et salg på ca. 7.000 liter drivstoff i gjennomsnitt pr. dag, som utgjør 
om lag 250 kunder pr dag i snitt.  
 
Trafikkanalysen viser at den forventerede trafikkveksten knapt vil være merkbar. 
Belastningsgraden i rundkjøringen vil øke med 0,5 – 1,0 % som følge av 
drivstoffstasjonen. Trafikkanalysen vurderer sannsynligheten for tilbakeblokkering fra 
drivstoffstasjonen til det overordnede vegnettet som liten. Det er avsatt plass for 
oppmagasinering av biler ved kødannelse. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planforslaget krever at en el-ledning på 22 kV flyttes for å gjøre plass til 
drivstofftanken under automatstasjonen. Dette avklarer tiltakshaver med netteier 
Hafslund før bygging. Det er utarbeidet en rekkefølgebestemmelse på dette punktet.  
 
Planforslaget innebærer også flytting av en eksisterende kommunal vannledning. 
Omleggingen gjøres i samråd med kommunalteknisk enhet. Det er også utarbeidet 
en rekkefølgebestemmelse på dette punktet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Forslagsstillers ROS-analyse (vedlegg 4) har identifisert fem mulige uønskede 
hendelser: 

 Utslipp av farlige stoffer: Drivstoff kan lekke som følge av uhell ved fylling og 
ved vedlikehold av anlegget.  
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o Forslag til risikoreduserende tiltak: Følge opp DSBs retningslinjer for 
denne type drift. Følge myndighetskrav for etablering av anlegget. 
Beredskapsplan 

 Akutt forurensing: Drivstoff som lekker kan lekke ut på terreng og eventuelt 
videre ned i bekken. 

o Forslag til risikoreduserende tiltak: Følge opp DSBs retningslinjer for 
denne type drift. Følge myndighetskrav for etablering av anlegget. 
Beredskapsplan 

 Brann i transportmiddel: Hendelse knyttes opp mot trafikkulykke for kjøretøy 
som frakter drivstoff som diesel, bensin og hydrogen. 

o Forslag til risikoreduserende tiltak: Følge opp retningslinjer for 
sertifisering og kontroll av kjøretøy, utstyr og mannskap som er 
involvert i frakt av drivstoff. 

 Eksplosjonsfare av trykklagret hydrogen: Potensiell fare i hydrogen som 
transporteres under trykk til området og lagres i flaskepakker i kontainere.  

o Forslag til risikoreduserende tiltak: DSBs retningslinjer følges. Krav i 
risikoanalyser og interne HMS-regler følges. 

 Distribusjon av forurenset drikkevann: Hendelsen gjelder akutt forurensning 
videre ned i bekken og videre ned i Gjersjøen som er drikkevannskilde.  

o Forslag til risikoreduserende tiltak: Etablere beredskapsplan i samråd 
med lokalt brannvesen. Vurdere tetting av kulvert under F154, og 
etablere nivå i skråning ned mot bekk for å hindre tilsig til bekk ved et 
eventuelt uhell/ulykke ved fylling. 

 
Sammendrag av forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble varslet 15.08.2018. Innkomne merknader til varsel om 
oppstart er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen s. 29.  
 
Det er mottatt fire merknader fra følgende offentlige myndigheter.  

- Akershus fylkeskommune vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldende 
regionale planer, og har ingen ytterligere merknader.  

- Statens vegvesen er i utgangspunktet negativt innstilt til tiltaket da det ikke er i 
tråd med overordnet plan og vil føre til økt trafikk på vegnettet. Statens 
vegvesen krever at det utarbeides en trafikkanalyse og at de trafikale 
virkningene av omregulering fra parkformål redegjøres grundig. SVV 
forutsetter at tiltaket plasseres innenfor byggegrense langs Fv154, og at 
innkjøring skjer via Nordbyveien.  

- Hafslund ber om at planforslaget tar høyde for og hensyntar de anlegg som er 
etablert i området, og at høyspentledning som krysser planområdet i sør 
båndlegges med hensynssone. 

- Follo Brannvesen IKS forutsetter at planforslaget tilrettelegger for tilstrekkelig 
slokkevann og tilgjengelighet for brannvesenet i hele planområdet. 

 
Merknadene er imøtekommet av forslagsstiller, med unntak av Follo Brannvesenets 
krav om slokkevann. Dette er redegjort for i vurderingen under.  
 

Vurdering 
Drivstoffstasjonen er en del av et større etablert næringsområde på Solberg, og 
plasseres nær Ski tettsted og hovedfartsårer som E18, Søndre Tverrvei og 
Nordbyveien.  



Ås kommune 

17/01367-19 Side 8 av 9 

 
Trafikk 
Adkomst til planområdet er langs Nordbyveien om lag 50 m fra rundkjøringen. 
Adkomsten vil ikke påvirke myke trafikanters trafikksikkerhet som ferdes langs gang- 
og sykkelvei på sørsiden av Nordbyveien. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at tiltaket vil belaste rundkjøringen med 0,5-1,0%. 
Generell trafikkvekst vil derimot øke belastningen med ca. 10%, fra i dag 54% til ca. 
64%.  
 
Trafikkanalysen konkluderer med at sannsynligheten for en tilbakeblokkering fra 
drivstoffstasjonen til det overordnede vegnettet som liten. Det skal være god nok 
plass for oppmagasinering av biler ved køsituasjon. Rådmannen vurderer derfor 
tiltakets trafikale konsekvenser som minimale.  
 
Forurensning (avrenning mot bakke) og risiko 
Håndtering av risiko for forurensing reguleres av forurensningsloven og må ivaretas 
av virksomheten. Tanker og pumper inngår i et lukket system, og vil ikke gi utslipp til 
bekken. Sluk under taket er koblet til oljeutskiller som drenerer til spillvannsnettet.  
 
ROS-analysen og VA-notatet vurderer tiltaket til å utgjøre en ubetydelig 
forurensningsrisiko. Forurensningsrisikoen knyttes til ulykker eller uhell ved søling av 
store mengder drivstoff som kan renne ned i bekken og potensielt ut i Gjersjøen. Det 
foreligger en lignende risiko i eksisterende næringsbebyggelse i området. Et 
eksempel er brann i en bilforretning som gjør at slokkevann kan renne ned mot 
Gjersjøen. Hvis en slik situasjon inntreffer er et mulig tiltak å tette inntaket til 
stikkrenna som går under Fv154. Det vil demme opp forurensningen i bekkeløpet og 
således gjøre et potensielt utslipp mer håndterbar inntil situasjonen er under kontroll.  
 
Tiltaket tilknyttes ikke til det kommunale VA-nettet, og automatstasjonen får således 
ikke slokkevann slik brannvesenet bemerket i oppstartsvarselet. Forslagstiller skriver 
at brannsikkerhet ivaretas på andre måter enn kommunal vannforsyning. Manuelt 
brannslokkeutstyr skal plasseres på synlige, lett tilgjengelige og strategiske steder 
ved anlegg. Kapasitet, type og antall vurderes i hvert enkelt tilfelle, eventuelt i 
samråd med Follo Brannvesen IKT. Rådmannen forutsetter at brannsikkerheten 
ivaretas i samråd med Follo Brannvesen IKT.  
 
Beredskapsplan som samordnes med lokal brann- og redningsetat vil bli laget før 
stasjonen settes i drift. Brann- og redningsetaten vil også bli invitert til informasjons-
besøk på stasjonen kort tid etter at den er satt i drift. 
 
Planforslag i strid med kommuneplanens arealdel 
Planforslaget legger opp til at areal avsatt til friområde og vei i kommuneplanens 
arealdel blir regulert til 2,8 daa bensinstasjon/vegserviceanlegg og og 3,7 daa 
vegetasjonsskjerm.  
 
Planområdet fungerer i dag som en gresskledd buffersone mellom 
næringsbebyggelsen og Søndre Tverrvei. Området er støyutsatt og ligger inntil en 
trafikkert hovedfartsåre. Området fungerer ikke som friområde i henhold til 
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kommuneplanen, ei heller som park som reguleringsplan for Søndre Tverrvei legger 
opp til. 
 
Rådmannen mener at arealet inngår i et større næringsområde på Solberg, og er 
således et egnet sted for næringsbebyggelse. Nærhet til tettstedet Ski og 
hovedfartsårer Nordbyveien, Søndre Tverrvei og E18 gjør området godt egnet for 
drivstoffutsalg. Rådmannen vurderer at tiltaket vil knytte seg til eksisterende 
næringsbebyggelse og veisystemet på en god måte. Rådmannen viser til 
handlingsprogram 2018-2021 hvor et tiltak er å etablere en hydrogenstasjon, og 
anbefaler derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Alternativ innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 
forslagsstiller for bearbeiding med grunnlag i følgende punkter [… fyll inn] 
 
Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene i § 12-10 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Planforslaget vurderes som godt utarbeidet, og har god beliggenhet med nærhet til 
Ski tettsted og hovedfartsårer. Rådmannen mener videre at tiltaket er i tråd med 
handlingsprogram 2018-2021 hvor et tiltak er å etablere en hydrogenstasjon i Ås 
kommune.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


