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0.0 SAMMENFATNING 
 
Steen & Strøm Norge AS ønsker å utvikle et område på Vinterbro for bl.a. omsetning 
av plasskrevende varegrupper. Området ligger på sørsiden av RV 156 og vis a’ vi 
dagens Vinterbro senter. Denne analyse omfatter den delen av området som er tenkt 
utviklet til handel, heretter benevnt som tiltaket. 
 
Tiltaket skal huse store enheter med varer som fylkesdelplan for handelsvirksomhet, 
service og senterstruktur i Akershus definerer som ”plasskrevende varer”, herunder  
bilforretninger, byggvarehus og hagesenter, samt komplettenterende varegrupper som 
campingvogner, båter m.m. Tiltaket utgjør 20 000 kvadratmeter  
 
Markedsunderlaget er beskrevet i kapittel 3. Tiltakets primære område er kommunene 
Ås og Nesodden. Sekundærområdet er kommunene Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og 
Søndre Nordstrand Bydel 
 
Markedsområdet pr. 01.01. 2007 hadde ca. 144 000 innbyggere, hvorav snaue 22 
prosent sogner til primærområdet. 
 
Statistisk Sentralbyrås fremskrivningsalternativ MMMM (middels nasjonal vekst) viser 
at primærområdet vil ha en befolkningsøkning på 14 prosent frem mot 2020 og for 
hele markedsområdet forventes veksten å bli på 12 prosent. Dette er på linje med 
Akershus fylke, men 4 prosent over landsgjennomsnittet. 
 
Inntektsnivået i markedsområdet ligger 7 prosent under inntektsnivået for Akershus 
Fylke og litt over landsgjennomsnittet.  
 
Etterspørselen fra markedsområdets husstander i 2006 og 2020 viser at  
etterspørselen i primærområdet vil øke med 52 % innen 2020. Sekundærområdet 
forventes å få en vekst på 49%. Samlet vokser etterspørselen i markedsområdet med 
49 %, noe som er 7% over fylket og 4 % over landet under ett. 
 
Etterspørsel fra andre enn private, det vil si bedrifter, institusjoner, og turister kommer 
i tillegg. Slik etterspørsel utgjør i størrelsesorden 15 % av den private etterspørselen. 
Det betyr at den samlede etterspørselen i markedsområdet vil ligge rundt 16,3 
milliarder kroner ekskl. mva. Det er stor forskjell på bransjene når det gjelder 
etterspørsel fra bedriftsmarkedet.  
 
Figur 1 viser etterspørselveksten fra private husstander i perioden 2006 – 2020. 
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Fig 1 
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I beregningene er lagt til grunn at den årlige etterspørselsveksten per capita blir 2 %, målt i faste 
kroner. Til sammenligning var den gjennomsnittlige veksten i perioden 1999 – 2004 i overkant av 2 % 
årlig på landsbasis. I perioden 2005-2006 har veksten vært på hele 4%. 
 
Detaljhandelsstrukturen i markedsområdet er beskrevet i kapittel 4. Det er relativt 
lange avstander mellom detaljhandelstilbudene i Primærområdet og den ligger til dels 
spredt.  
 
I Ås kommune og sentrum er detaljhandelen sentrert rundt rådhusplassen samt mot 
jernbanestasjonen i et titals bygårder. Handelen består i hovedsak av lettere 
varegrupper og er et nærtilbud for befolkningen som bor rundt Ås sentrum.  
 
Vinterbro senter omsetter i hovedsak lettere varegrupper innen klær, sko og annen 
mote. Senteret ligger i et handelsparkområde med møbel og elektroforretninger, samt 
utsalg av motorsykler. Ser en på tyngre varegrupper så har kommunen tre 
byggvareforretninger, en møbelforrenting og to elektroforretninger. Vinterbro er 
kommunens handlemessige tyngdepunkt. 
 
Nesodden kommune : Detaljhandelen i kommunene er i hovedsak sentrert rundt et 
områdesenter som i hovedsak omsetter lettere varegrupper. For øvrig finnes det 
noen forretninger som ligger spredt rundt omkring i kommunen. Av tyngre 
varegrupper så har kommunen en byggvare butikk på Fagerstrand (Montèr). 
 
I Ski kommune er handel av letter varegrupper konsentrert i sentrum og i hovedsak i 
Ski Storsenter. For øvrig er det en del butikker i bygårder rundt Ski Storsenter. Av 
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tyngre varegrupper så finnes er det bilbutikker, en byggvare, tre elektrokjeder og tre 
møbelkjeder i kommunen.  
 
I Frogn kommune er hovedtyngden av handel er konsentrert i et handelsparkområde 
på Holter. Kjøpesenteret ”Amfi Drøbak City” og ”Portalen”.  Av tyngre varegrupper er 
det to byggevarebutikker, en møbelbutikk, hagesenter og elektrobutikk. 
 
I Vestby er hovedtyngden av handelen konsentrert i sentrum. Av tyngre varegrupper 
er det to byggvareforretninger og en møbelforretning 
 
I Oppegård kommune detaljhandelen sentrert rundt Kolbotn stasjon og består i 
hovedsak av lettere faghandel. Det er videre en del lettere faghandel langs 
Sønsterudveien og Kolbotnveien med bl.a. Landerudsenteret og Greverud senter. 
 
I Søndre Nordstrand Bydel er to nærsentre kjøpesentre med lettere varegrupper 
dominerende. Holmlia senter og Senter Syd Mortensrud  
 
Kjente planer i markedsområdet er Ski Storsenter som skal bygges ut med 7 500 
kvm. ”Kolbotn torg” blir på ca 22 000 kvm. Kjøpesenter på 25.000 kvm i Vestby. I 
Vestby har byggevarekjeden Bauhaus planer om å etablere seg i Kleiverområdet.  
 
Faktisk omsetning og Dekningsgrader er behandlet i kap 5 og vedlegg 4. 
Primærområdet har full dekning i forhold til etterspørsel i alle bransjer med unntak av 
Øvrig faghandel. Det er stor forskjell mellom Ås kommune og Nesodden kommune. 
Tabellen viser at befolkningen i Nesodden sogner Ås kommune i handlesammenheng.  
 
Sekundærområdet har en betydelig underdekning innen alle bransjer. Ski skiller seg ut 
ved at de trekker til seg kjøpekraft i alle bransjer unntatt byggevare. Årsaken til 
underdekningen er at det er et dårligere handelstilbud i disse områdene. 
 
Fig. 2 viser markedsområdet under ett og viser en betydelig underdekning i stort sett 
alle varegrupper. 
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Fig 2. 

Dekningsgrader Markedsområdet 2006
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I kapittel 6 behandles tiltakets forhold til gjeldende overordende planer, herunder 
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, Service og senterstruktur i Akershus og RPR for 
areal og transportplanlegging, samt kommuneplan for Ås kommune hvor tiltaket ligger. 
Den 1 juli 2008 trådte forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre i kraft.  
Dette betyr at gjeldende fylkesdelplan for Vinterbro er et dokument med juridisk 
bindende virkning. Før 1. juli 2008 hadde fylkesdelplanen status som retningslinjer. 
 
Tiltaket skal huse plasskrevende vareslag. Tiltaket ligger i nærområdet til et senter 
(Vinterbro senter). Tiltaket ligger ca 1 km fra 4 feltsveien E-18. Atkomst til tiltaket fra 
E-18, skjer via topplanskryss til Nessetveien/RV 156. Innkjøring til tiltaket skjer via 
rundkjøring fra Nessetveien.     
 
Tiltaket samsvarer med gjeldende retningslinjer for varegrupper som er plasskrevende 
når det gjelder vareslag som det skal huse, beliggenhet til senter og tilgjengelighet. 
 
Trafikksikkerhetsvurderingene vil bli belyst andre steder i konsekvensutredningen. 
      
Kommuneplan 2007 – 2019 for Ås, ”pkt. 2.2.2 Handel, Service og senterstruktur”, sier 
følgende om Vinterbro. ”Styrke Vinterbro handelssenter innenfor de rammene 
regionale myndigheter fastsetter. Tiltaket er ikke en videreutvikling av dagens 
kjøpesenter på Vinterbro dvs. omsetning av lettere varegrupper/”sentrumsvarer”, men 
skal romme plasskrevende varegrupper som i følge fylkesdelplanen bør ligge i 
randsonen av et stort eller mellomstort senter. 
    
RPR for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93 pkt. 3.6 og pkt. 2. Tiltaket 
samsvarer med retningslinjer for senterstruktur (fylkelsdelplan). Tiltaket vil generere 
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tungtrafikk ved varelevering til forretningene. Tiltaket ligger i tilknytning til 
hovedvegnettet og samsvarer således med pkt. 3.6.  
 
I kapittel 7 er konsekvenser av tiltaket behandlet. Ser en på tiltakets andel i forhold til 
etterspørselen i 2020 viser fig. 3 tiltakets andel av etterspørselen i primærområdet. 
Tiltakets omsetning er beregnet til 355 millioner pr. år. 
 
Fig 3 

 Tiltakets andel av Primærområdets private 
etterspørsel  i 2020

Tiltaket

 
Fig 3 viser tiltakets andel på 11%   
 
I Figur 4 er etterspørselveksten i primærområdet omregnet til behovet for nye 
handelsarealer frem mot 2020. 
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Fig 4. Basert på etterspørselvekst jf. Vedlegg 3 og snittomsetning på kr 20 000.-, pr. kvm 
 
Ser en på arealbehovet for markedsområdet frem mot 2020 og sammenligner det med 
kjente byggeplaner i markedsområdet, så viser figur 5 at det er rom for realisering av 
de kjente planene og vel så det. 
Fig 5. 
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Fig 5. Basert på etterspørselvekst jf. Vedlegg 3 og snittomsetning på kr 20 000.-, pr. kvm 
 
Ser en på de bransjer i tiltaket hvor etterspørselen lar seg kvantifisere så ser en at 
tiltaket vil svare for ca 24 % av etterspørselen innen byggevarer i primærområdet i 
2020.  Dette er ikke spesielt høy markedsandel i denne bransjen som har få aktører 
som består av nasjonale kjeder. 
 
For hagesenter svarer tiltaket for 94 % av primærområdets etterspørsel etter blomster 
og planter i 2020. Bransjeblandingen gjør det imidlertid nærmest umulig å beregne en 
markedsandel for hagesenteret. Tiltakets andel for hele markedsområdet utgjør 20 % i 
2020. Det er få hagesenteraktører i Norge og markedsandelen er ikke spesielt høy. 
 
Statistikk for omsetning av biler og etterspørsel er vanskelig å sammenligne ettersom 
det er en del bransjesammenblanding. En stor del av bilsalget skjer via leasing av 
bedrifter, men også privatpersoner benytter seg av ordningen. Innen bilbransjen så vil 
tiltakets andel utgjøre i underkant av 19 % av etterspørselen i primærområdet og 4 % 
av etterspørselen i hele markedsområdet.  
 
Konsekvenser av tiltaket.  
For befolkningen i Ås kommune, herunder Ås sentrum vil tiltaket først og fremst bety 
at de får et bedre tilbud innen plasskrevende varegrupper som ligger nærmere i 
avstand enn hva som er tilfelle i dag.   
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Vi er av den oppfating at etableringen av en handelspark på Vinterbro med salg av 
biler, båter, byggevarer etc. verken vil styrke eller redusere mulighetene for utvikling 
av detaljhandelen i Ås sentrum. Årsaken er at butikkene i Ås sentrum og de planlagte 
butikkene på Vinterbro ikke er i direkte konkurranse med hverandre, ettersom det i all 
hovedsak er snakk om forskjellige varegrupper som skal omsettes.  
 
Ås sentrum sitt handelstilbud er å betrakte som et nærsenter for de ca 8 000 
personene som bor rundt Ås sentrum. Vi er av den oppfatning av at Ås sentrum 
fortsatt har muligheter til å vokse som et nærsenter.  
 
Det som i første rekke legger begrensinger for mulighetene til Ås sentrum i å vokse 
utover sin nærsenterfunksjon i handlesammenheng, er Ski storsenter og Vinterbro 
senter. Ski storsenter har en regional funksjon og Vinterbro senter er i 
detaljsammenheng å betrakte som et områdesenter. Sentrene ligger i relativt kort 
reiseavstand og har et så kraftig tilbud innen lettere varer at det legger begrensninger 
for utviklingsmulighetene for Ås sentrum.  Ski storsenter er i denne sammen heng det 
største sentret og har størst effekt på utviklingsmulighetene til Ås sentrum.  
 
Styrker tiltaket Vinterbro og Nordbyområdet ? 
For befolkningen i Vinterbro- og Nordbyområdet betyr de planlagte forretningene først 
og fremst kortere reisevei og/eller et bedre tilbud for innkjøp av plasskrevende varer 
som biler, båter etc. 
 
Ettersom de varegruppene som skal selges i handelsparken på Vinterbro i hovedsak 
ikke er lokalisert i området fra før vil ikke dette medføre merkbare negative 
konsekvenser for eksisterende virksomheter med unntak av byggevarer som allerede 
er lokalisert på Vinterbro. Innen byggvare kan det oppstå en skjerpet konkurranse, 
men det er vel så realistisk at det motsatte kan skje i form av at de to byggvarehusene 
til sammen trekker flere folk til sammen enn hver for seg.  
 
For befolkningen på Nesodden vil tiltaket først og fremst bety at de får et bedre tilbud 
innen plasskrevende varegrupper i nærheten av hvor de bor. Det er en betydelig 
underdekning i alle de bransjer som tiltaket skal huse og dagens aktører vil ikke merke 
tiltaket i nevneverdig grad. 
 
Tiltaket vil heller ikke få nevneverdige negative konsekvenser Ski kommune herunder,   
Ski sentrum ettersom det er forskjellige varegrupper som omsettes i sentrum av ski og 
varegruppene som tiltaket skal huse. 
 
Ski og Oppegård har i dag et godt tilbud innen biler og dagens aktører vil merke noe 
skjerpet konkurranse. På den annen side skal en ikke se bort fra at noen av dagens 
aktører velger å flytte til tiltaket fordi de ser fordelen i at det skapes et bilmiljø med 
flere butikker noe som ofte gir positiv synergi. Dette vil i så tilfelle ikke medføre ny 
omsetning i markedsområdet. Bilbutikkene har også et handelsomland som går over 
flere kommuner og ser en på hele markedsområdet under ett, så er det en betydelig 
underdekning.  
 
Øvrige bransjer i kommunene Ski og Oppegård vil ikke mer tiltaket i nevneverdig grad. 
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For de øvrige kommunene er tilbudet innen tiltakets varegrupper svakt og med tildels 
betydelig underdekning og befolkningen gjør sine innkjøp utenfor kommunen. 
 
Tiltaket vil hente sin omsetning i form av redusert handelslekkasje og 
etterspørselveksten som er betydelig. Tiltaket vil ikke rokke ved dagens 
handelsstruktur. 
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1.0 BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN       
 
Steen & Strøm Norge AS har en visjon om, med utgangspunkt i eksisterende 
Vinterbro senter og nærheten til Tusenfryd, å skape en unik destinasjon for handel 
og opplevelser på Vinterbro. Det er tenkt gjennomført ved en utvikling av 
eksisterende Vinterbro senter med følgende aktiviteter på sørsiden av RV 156 via en 
bro over denne: 

• Hotell med konferansesenter og SPA/bade-avdeling. 
• Innendørs skibakke for alpint og skitunell for langrenn og skiskyting. 
• Videreutvikling av eksisterende Vinterbro senter som et lokalsenter, i form av 

utvidet handel med plasskrevende varegrupper. 
• Utvikling av lokale tjenestetilbud og sosiale/kulturelle funksjoner.  
 

2.0 BESKRIVELSE AV TILTAKET  
     
Tiltaket ligger på Vinterbro i Ås kommune og vis a’ vi Vinterbro senter.  
 
Tiltaket skal huse store enheter med varer som fylkesdelplan for handelsvirksomhet, 
service og senterstruktur i Akershus definerer som ”plasskrevende varer”. 
 
Vi benytter derfor begrepet ”handelspark” om tiltaket.  
 
Det foreligger naturlig nok ikke konkrete avtaler med aktørene i dag og størrelsen på 
arealer og omsetning er ”antatte” verdier, basert på snittall fra eksisterende aktører. 
Det er planlagt at tiltaket skal huse følgende forretninger: 
 

Virksomhet: Areal kvm: Omsetning ekskl. mva., 
mill. kr. 

Plasskrevende 
varegrupper 

  

Byggvarehus 5 000       65  

Hagesenter  3 000 30 

Biler etc 3 000 150   

Komplettenterende 
plasskrevende varegrupper 
som diverse byggevarer 
campingvogner,  båter etc 

 
 

9 000 

 
 
 

110 

Sum plasskrevende varer 20 000 355 
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3.0 MARKEDSUNDERLAG 
 
Markedsunderlaget som tiltaket er med å konkurrere om er et produkt av geografisk 
utstrekning av tiltakets influensområde, befolkningen i området og etterspørsel per 
capita. 

3.1  Avgrensning av markedsområdet 
 
Ut fra studium av kommunikasjonslinjer og avstander er tiltakets primære område 
avgrenset kommunene Ås og Nesodden. Utstrekningen av primærområdet er vist på 
kart Vedlegg 1.  
 
Sekundærområdet er kommunene Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Søndre 
Nordstrand Bydel 

3.2  Befolkning i markedsområdet. Inntekt.  
 
Vedlegg 2 viser at markedsområdet pr. 01.01. 2007 hadde snaue 144 000 innbyggere, 
hvorav 22 prosent sogner til primærområdet. 
 
Statistisk Sentralbyrås fremskrivningsalternativ MMMM (middels nasjonal vekst) viser 
at primærområdet vil ha en befolkningsøkning på 14 prosent frem mot 2020.  
Sekundærområdet under har en forventet befolkningsøkning på 12 prosent. Det er 
imidlertid store forskjeller mellom kommunene i sekundærområdet. I Frogn kommune 
forventes det en befolkningsøkning på 5 prosent mens Vestby kommune forventer en 
økning på hele 20 prosent. Sammenligner en markedsområdet under ett med 
Akershus fylke så viser vedlegg 2 at befolkningsøkningen i markedsområdet ligger på 
linje med fylket, og 4 prosent over landsgjennomsnittet. 
 
Vedlegg 2 viser også at inntektsnivået i markedsområdet ligger 7 prosent under 
inntektsnivået for Akershus Fylke og litt over landskjennomsnittet. Inntektsnivået har 
betydning for den privat etterspørselen i markedsområdet. 

3.3 Beregnet etterspørsel i markedsområdet 2006 og 2020 
 
Etterspørselen fra markedsområdets husstander er beregnet i Vedlegg 3. Grunnlaget 
er Statistisk Sentralbyrås Forbruksundersøkelse. Den utgis for landet som helhet, men 
også for geografiske områder, Oslo og Akerhsus er et, samt for tettbygd/spredtbygd 
strøk, de tre største byene, forskjellige husstandsstørrelser m.v. Inntekten har som 
nevnt tidligere betydning for etterspørselen. Inntektsnivået i markedsområdet ligger 
under gjennomsnittet for Akershus og Oslo og er mer på linje med landsgjennomsittet. 
Vi benytter derfor forbrukstabell for Norge som grunnlag for beregningene.  
 
Vedlegg 3 viser at etterspørselen i markedsområdet utgjorde 9,5 milliarder kroner 
ekskl. mva. i 2006. Av dette sto primærområdet for i underkant av 2,1 milliarder. 
 
Vedlegget viser også at med den befolkningsveksten som er lagt til grunn er det 
beregnet at etterspørselen i primærområdet vil øke med 52 % innen 2020. 
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Sekundærområdene forventes å få en vekst på 49%. Samlet vokser etterspørselen i 
markedsområdet med 49 %, noe som er på linje med fylket og 4 % over landet under 
ett. 
 
I beregningene er lagt til grunn at den årlige etterspørselsveksten per capita blir 2 %, 
målt i faste kroner. Det betyr at tallet representerer volumvekst. Til sammenligning var 
den gjennomsnittlige veksten i perioden 1999 – 2004 i overkant av 2 % årlig på 
landsbasis. I perioden 2005-2006 har veksten vært på hele 4%. Ved å bruke en 
etterspørselvekst på 2 prosent vil konklusjonene i denne analysen bli mer robuste. 
 
Etterspørselen i 2020 blir, målt i 2007-kroner blir : 
Fig 1 
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Etterspørsel fra andre enn private, det vil si bedrifter, institusjoner, og turister kommer 
i tillegg. Slik etterspørsel utgjør i størrelsesorden 15 % av den private etterspørselen. 
Det betyr at den samlede etterspørselen i markedsområdet vil ligge rundt 16,3 
milliarder kroner ekskl. mva. Det er stor forskjell på bransjene når det gjelder 
etterspørsel fra bedriftsmarkedet.  
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4.0 DETALJHANDELSSTRUKTUREN I MARKEDSOMRÅDET. 

4.1  Beskrivelse av detaljhandelen i Primærområdet. 
 
Det er relativt lange avstander mellom detaljhandelstilbudene i primærområdet og 
den ligger til dels spredt. 
 
Ås sentrum ligger ca 12 km fra tiltaket. Detaljhandelen er spinkel og sentrert rundt 
rådhusplassen samt mot jernbanestasjonen i et titals bygårder med handel i 1 etg. og 
kontor/bolig i etasjene over.  Det har i den senere tid skjedd en transformasjon av 
handelsområdet hvor tyngdepunktet av handel trekkes mot Jernbanestasjonen og 
Raveien i forbindelse med oppføring av kvartalsbygninger, med næring i 1 etg. og 
leiligheter i etasjene over. Dette har igjen medført at en del butikker har flyttet fra 
lokalene i Rådhusplassen og til nye lokaler i Raveien. Bygningene i dagens 
handleområde rundt Rådhusplassen bærer preg av til dels eldre bygninger som ikke 
egner seg spesielt god til moderne butikkdrift. Dette inntrykket bekreftes ved at det 
var flere ledige lokaler i handleområdet rundt rådhusplassen på befaringsdagen. 
Utenom dagligvare er det er stort sett bare en butikk innen hver bransje. Bransjer 
som er representert er sport, klær, jernvare, dagligvare, optiker, gullsmed og apotek 
m.m. Tilbudet i Ås er først og fremst rettet mot kundenes daglige behov.   
 
Vinterbro senter ligger i Ås kommune. Vinterbro senter ligger i et handelspark-
område med Bohus, Eljøp, Elprice og Interiørland, samt utsalg av motorsykler. 
Handelsparkområdet har 83 butikker og har en funksjon som innkjøpssted for varer 
utover det daglige behovet (nærsentre) for kommunens innbyggere, med større 
utvalg og flere butikker. Bransjene i senteret er klær og sko, dagligvare, interiør, 
gaver og fritid. 
 
Området omsatte for 1 milliard eks. mva i 2006   
 
Ser en på tyngre varegrupper så har kommunen tre byggvareforretninger, en 
møbelforretning og to elektroforretninger. 
 
Nesodden kommune : Detaljhandelen er i hovedsak sentrert rundt et områdesenter. 
For øvrig finnes det noen forretninger som ligger spredt rundt omkring i kommunen. 
  
Fra tiltaket og til Tangen er det ca 23 km. Det finnes noen spredte 
dagligvareforretninger (6 stk) som ligger nær der bebyggelse en tettest. I tillegg ligger 
det spredt noen andre forretninger innen bransjene frukt og grønt, samt gave/interiør. 
 
Nesoddens område- og nærsenter ligger i Tangen sentrum og dekker de daglige 
behov innen flere bransjer. Senteret har ca. 20 butikker, herunder jernvarebutikk, 
brillebutikk, elektrobutikk, bokhandel, blomsterbutikk dagligvarebutikk, kles -og sko 
butikk, sportsbutikk, apotek, frisør, parfymeri og helsekostbutikk. I tillegg er det en 
rekke andre funksjoner som legekontor, advokatkontor, bank, trygdekontor m.m. 
Dette gjør at senteret er å betrakte som et områdesenter. Utvalget er imidlertid 
begrenset til stort sett en butikk innen hver bransje. Omsetningen utgjorde rundt 200 
millioner kroner 2006. 
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Det er videre to mindre konsentrasjoner av handel, hvor av det ene er på Soklefall 
med dagligvarebutikken Rimi, vinmonopol, frisør og bibliotek/kontorer i 2 etg. Det 
andre ligger på Fagerstrand og har 6 butikker innen bransjene tekstil, gave/interiør og 
dagligvare. Omsetningen utgjorde ca. 300 millioner kroner i 2006. 
 
Av tyngre varegrupper så har kommunen en byggvare butikk på Fagerstrand 
(Montèr). 

4.1.1 Kvalitetsmessig vurdering av detaljhandelstilbudet. 
 
Det handlemessige tyngdepunktet i Ås kommune er i dag på Vinterbro og Vinterbro 
senter. Senteret har mange butikker innen klær og sko og flere butikker innen andre 
motevarer. Dette gjør at tilbudet innen klær/sko og andre motevarer oppfattes som 
greit. I tillegg er flere tyngre varegrupper representert som byggvare, elektrokjeder, 
møbelkjede og motorsykler. 
 
Detaljhandelstilbudet i Ås sentrum er tynt og spredt over et relativt stort område. Det 
er få butikker innen hver bransje, noe som gjør at tilbudet oppfattes som tynt. 
Tilbudet i Ås sentrum fungerer som et nærsenter for befolkningen som bor rundt Ås 
sentrum.. I Nesodden fungerer Tangen senter som et nærsenter med butikker innen 
flere bransjer. Det er imidlertid få butikker innen hver bransje og tilbudet oppfattes 
som tynt. 

4.2 Beskrivelse av detaljhandelen og kvalitetsmessig beskrivelse av 
detaljhandelen i Sekundærområdet. 

 
Det er ca. 8 km kjørevei fra tiltaket og til Ski sentrum. Detaljhandelen i sentrum 
foregår i hovedsak i Ski Storsenter med 129 butikker og en omsetning på ca. 1,5 
milliarder eks. mva. i 2006.   
 
For øvrig er det en del butikker i bygårder rundt Ski Storsenter, med ”Sydtorvet”, 
Torvgården, Vestgarden, Lyngården som huser interiørbutikker, XXL har eget bygg, 
Euronics ligger i eget lite bygg, samt en del dagligvarebutikker. På vei ut av sentrum 
er Skeidar i et eget bygg, Bohus og Elkjøp (Stormarked). Omsetningen anslås til å 
utgjøre ca. 300-400 millioner eks mva. 
 
Av tyngre varegrupper så finnes er det bilbutikker, en byggvare, tre elektrokjeder og 
tre møbelkjeder i kommunen.  
 
Det er 16 km fra tiltaket og til sentrum i Frogn kommune. Hovedtyngden av handel er 
konsentrert i et handelsparkområde på Holter. Kjøpesenteret Amfi Drøbak City er 
størst, med 40 butikker. Senteret har butikker innen de fleste bransjer. Senteret 
omsatte for ca. 350 millioner kroner eks mva i 2006. Expert, Europris og Ica ligger i 
byggekomplekset ”Portalen” ved siden av kjøpesenteret. I tillegg er Lidl også i 
området. Området omsetter for rundt 80-90 millioner eks mva. For øvrig er det en del 
lettere faghandel i sentrum av Drøbak.   
 
Av tyngre varegrupper er det to byggevarebutikker, en møbelbutikk, hagesenter og 
elektrobutikk. 
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Fra tiltaket og til Vestby sentrum er det ca 19 km. I Vestby er hovedtyngden av 
handelen konsentrert i sentrum og i hovedsak i 1 etasje av leilighetskomplekser som 
er samlet mot Jernbanestasjonen. Europris, Maxbo og Vestbysenteret med 
plantasjen og Møbelsenter ligger i utkanten av sentrum. 
 
Av tyngre varegrupper er det to byggvareforretninger og en møbelforretning i 
kommunen. 
 
Det er 14 km til Kolbotn torg i Oppegård kommune og til tiltaket. Detaljhandelen er 
sentrert rundt Kolbotn stasjon og består i hovedsak av lettere faghandel. Det er 
videre en del lettere faghandel langs Sønsterudveien og Kolbotnveien med bl.a 
Landerudsenteret og Greverud senter. 
 
Søndre Nordstrand Bydel og Holmlia senter ligger ca 15 km fra tiltaket. Holmlia 
senter er et nærsenter for områdets beboere med 25 butikker innen dagligvare, hjem, 
gaver og interiør, vinmonopol og apotek. For øvrig er det noe handel i Hauketo senter 
med bl.a G-sport. Senter Syd Mortensrud ligger 17 km fra Vinterbro senter og består 
av 35 butikker og er i hovedsak et nærsenter for befolkningen i bydelen.   

4.3 Sannsynlige endringer i strukturen 
 
Ski Storsenter skal bygges ut ytterligere 7 500 kvadratmeter med åpning våren 2008. 
 
I Kolbotn bygges det et nytt kjøpesenter ”kolbotn torg” som blir ca. 22 000 
kvadratmeter og med en forventet omsetning på ca 500 millioner kroner.  
 
I Vestby har byggevargekjeden Bauhaus planer om å etablere seg i Kleiverområdet. 
Planene er ikke godkjent av det offentlige. Det er videre godkjent reguleringsplan for 
et kjøpesenter på t 25 000 kvadratmeter, hotell med 150 sengeplasser, idrettshall, 24-
baners bowlinghall, svømme- og badeanlegg, leiligheter på til sammen 8 000 
kvadratmeter, restauranter og en stor del med helse- og rehabiliteringssenter.  
 

5.0 FAKTISK OMSETNING I MARKEDSOMRÅDET 2006. DEKNINGSGRAD OG 
KJØPEKRAFTSTRØMMER     

 
I Vedlegg 4 er den beregnede etterspørselen fra husstandene i markedsområdet 
sammenlignet med den faktiske omsetningen i 2006. Flere forhold gjør at beregnet 
etterspørsel ikke er direkte sammenlignbar med varehandelsstatistikkens tall. 
 
Bransjeblanding er et slikt forhold. Det typiske eksemplet er at i 
Forbruksundersøkelsen blir klær og sko klassifisert som nettopp det, uansett hvor 
varene er kjøpt. Imidlertid er minst 1/3 av omsetningen i sportsforretninger slike varer, 
og samlet omsetter også dagligvarebransjen en god del. Derfor er en dekningsgrad på 
rundt 85 % ”naturlig” i bransjen klær og sko i et område som reelt sett er selvforsynt 
med slike varer, mens dagligvarebransjen og ”andre bransjer” der bl.a. sportsbransjen 
inngår, trekkes opp. 
 
Etterspørsel fra andre enn private husholdninger, i alt vesentlig bedrifter, institusjoner 
og turisme, er ikke inkludert i etterspørselsberegningene. Slik etterspørsel utgjør 
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generelt ca 15 % av husstandenes etterspørsel, men er størst i bransjer som 
dagligvarer og jern/farge/byggevarer.  
 
”Turistbalansen” kan gi store lokale utslag i typiske turistområder. Tiltaket ligger ved 
siden av fornøyelsesparken Tusenfryd og sammen med det planlagte hotellet og 
skibakken vil dette utgjøre en viss etterspørsel. Tallene er usikre og vi benytter ikke 
anslag fra etterspørselen fra turismen i denne analysen. Dette gjør at konklusjonene 
blir mer robuste. 
 
Innen byggvare så er statistikkene vanskelig å sammenligne, samt at 
byggevarenæringen er konjekturutsatt.    
 
For å få et tilnærmet riktig bilde av ”handelsbalansen” i det området vi skal undersøke 
sammenligner vi tallene for området med tall for hele Norge. Der er handelslekkasje 
eliminert når vi ser bort fra grensehandel og eventuelt over- eller underskudd på 
”turistbalansen”, noe som i et større perspektiv tross alt ikke betyr all verden. 
Bransjeblanding og etterspørsel fra bedrifter og institusjoner er innbakt i tallene. 
 
Vedlegg 4 viser at primærområdet da har full dekning i forhold til etterspørsel, og at 
det gjelder alle bransjer med unntak av Øvrig faghandel. Det er stor forskjell mellom 
Ås kommune og Nesodden kommune. Tabellen viser at befolkningen i Nesodden 
sogner Ås kommune i handlesammenheng.  
 
Vedlegg 4 viser at primærområdet da har full dekning i forhold til etterspørsel, og at 
det gjelder alle bransjer med unntak av Øvrig faghandel. Det er stor forskjell mellom 
Ås kommune og Nesodden kommune. Tabellen viser at befolkningen i Nesodden 
sogner Ås kommune i handlesammenheng.  
 
Vedlegg 4 viser at sekundærområdet har en betydelig underdekning innen alle 
bransjer. Ser en på de enkelte områdene i sekundærområdet så skiller Ski seg ut ved 
at de trekker til seg kjøpekraft i alle bransjer unntatt byggevare. De andre områdene i 
sekundærområdet har en betydelig underdekning og lekker kjøpekraft til Ski sentrum 
og Oslo. Årsaken til underdekningen er at det er et dårligere handelstilbud i disse 
områdene. 
 
Ser en på markedsområdet under ett så ser en at det er til dels en betydelig 
underdekning i alle varegrupper. 
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Fig 2. 

Dekningsgrader Markedsområdet 2006
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6.0 TILTAKETS FORHOLD TIL REGELVERKET  
 
Tiltaket skal forholde seg til gjeldende overordende planer.  
 
Den 1. juli 2008 trådte forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre i kraft.  
Forskriften fastsetter med juridisk bindende virkning, at godkjente fylkesplaner skal 
legges til grunn for kommunenes planlegging og behandling av søknader om 
etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. Det innebærer at tiltak skal vurderes 
samlet i forhold til retningslinjer, mål og intensjoner i godkjente fylkesplaner og 
fylkesdelplaner.  Før 1 juli 2008 hadde fylkesplaner fylkesdelplaner status som 
retningslinjer. 

Tiltaket på Vinterbro ligger i et område som dekkes av Fylkesdelplan for 
handelsvirksomhet, Service og senterstruktur i Akershus. Fylkesdelplanen ble 
godkjent av Miljøverndepartementet den 16.03.2001. Ifølge den nye forskriften får 
fylkesdelplanen juridisk bindende virkning. 
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Andre planer som tiltaket skal forholde seg til er RPR for areal og 
transportplanlegging, samt kommuneplan for Ås kommune hvor tiltaket ligger.   

6.1 Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i 
Akershus av 20 feb. 2001. 

 
Fylkesdelplanen kap 6 ”Retningslinjer for utviklingen av senterstrukturer” angir rammer 
for hvordan etablering av handels- og tjenestetilbud vil bli behandlet innenfor fylket. 
Kap 6.3 gir generelle retningslinjer for lokalisering av handel og privat tjenesteyting og 
sier følgende om plasskrevende varer ”det kan etableres handel med varegrupper 
som er plasskrevende i nærområdet til sentrene dersom det er god biltilgjengelighet, 
god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vegnettet”. 
 
Kap 6.5 ” Retningslinjer for etablering og utvidelse av forretninger som forhandler 
varegrupper som er plasskrevende”. 
 
Dette er virksomheter som har behov for god biltilgjengelighet, samtidig som de ofte 
har mer enn en kommune befolkningsgrunnlag (salg av biler og motorkjøretøyer, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler/hagesentre). De bør derfor lokaliseres slik at transportarbeidet i forhold til 
den aktuelle befolkningen blir minst mulig. 
 
Retningslinjene tar sikte på å hindre at det utvikles alternative sentre utenfor dagens 
sentre. Det bør derfor ikke etableres detaljvarehandel utenfor sentrum som ut fra de 
generelle retningslinjene for handelsvirksomhet bør ligge i sentrum. Et utgangspunkt 
for å avklare hvilke virksomheter som er plasskrevende, er unntakene fra de 
rikspolitiske bestemmelsene (jf §4-III). 
 
Dette betyr: 
• Retningslinjene gjelder forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, 

landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler/hagesentre. 

• Salg av plasskrevende varer bør fortrinnsvis ligge i randsonen til et stort eller 
mellomstort senter. 

• Trafikksikkerhets- og tilgjengelighetsvurderinger skal legges til grunn for og når 
slike etableringer er aktuelle. 

• Det bør ikke bygges ut annen detaljhandelsvirksomhet i tilknytning til slike 
lokaliseringer, da dette vil svekke målsettingene om styrking av sentrumsområder. 

 
Tiltaket skal huse plasskrevende vareslag. Tiltaket ligger i nærområdet til et senter 
(Vinterbro senter). Tiltaket ligger ca. 1 km fra 4 feltsveien E-18. Atkomst til tiltaket fra 
E-18, skjer via toplanskryss til Nessetveien/RV 156. Innkjøring til tiltaket skjer via 
rundkjøring fra Nessetveien.     
 
Tiltaket samsvarer med gjeldende retningslinjer for varegrupper som er plasskrevende 
mht. vareslag, beliggenhet til senter og tilgjengelighet. 
 
Trafikksikkerhetsvurderingene vil bli belyst andre steder i konsekvensutredningen 
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6.2 Kommuneplan Ås   
 
I kommuneplan 2007 – 2019 pkt. 2.2.2 Handel, Service og senterstruktur, sies det 
følgende om Vinterbro. ”Styrke Vinterbro handelssenter innenfor de rammene 
regionale myndigheter fastsetter. Tiltaket er ikke en videreutvikling av dagens 
kjøpesenter på vinterbro dvs. omsetning av lettere varegrupper/”sentrumsvarer”, men 
skal romme plasskrevende varegrupper som i følge fylkesdelplanen bør ligge i 
randsonen av et stort eller mellomstort senter. 

6.3 RPR for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93 
 
I denne analyse behandles RPR pkt. 3.6 og pkt. 2. 
 
Pkt. 3.6 Regionale publikumsrettede offentlige eller private servicetilbud skal 
lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt 
senterstruktur og kollektivknutepunkter. 
 
Virksomhet som skaper tungtrafikk bør lokaliseres i tilknytning til jernbane, havner 
eller hovedvegnettet. 
 
Tiltaket samsvarer med retningslinjer for senterstruktur jf. pkt. 6.1.   
 
Tiltaket vil generere tungtrafikk ved varelevering til forretningene. Tiltaket ligger i 
tilknytning til hovedvegnettet og samsvarer således med pkt. 3.6.  
 

7.0 KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
I dette kapitlet beskriver vi de konsekvensene som tiltaket etter utreders vurdering vil 
medføre for den etablerte handelen i Ås og i resten av markedsområdet. Det er tatt 
hensyn til den forventede etterspørselveksten.  

7.1 Omfanget av tiltaket i forhold til etterspørselen 
 
Tiltaket skal som nevnt huse plasskrevende varer. Forretningene innen disse 
bransjene har til dels et regionalt/nasjonalt handelsomland. Innkjøp innen bransjene, 
båter, campingvogner og motorsykler skjer så sjeldent at etterspørselen ikke lar seg 
kvantifisere på en fornuftig måte.  
 
Innen bransjene byggevarer, hagesentre og biler skjer imidlertid innkjøpene 
tilstrekkelig mange ganger, til at etterspørselen lar seg kvantifisere pr. år.  
  
Tiltaket vil svare for i underkant av 24 % av etterspørselen innen byggevarer i 
primærområdet i 2020.  Dette er ikke spesielt høy markedsandel i denne bransjen 
som har få aktører som består av nasjonale kjeder. 
 
Den estimerte omsetningen for planlagt hagesenter utgjør i underkant  94 % av 
primærområdets etterspørsel etter blomster og planter i 2020. Slike hagesentre selger 
imidlertid langt mer, så som gjødsel og jordforbedringsprodukter, hageredskaper av 
alle slag, hagemøbler og griller for å nevne en del. Bransjeblandingen gjør det 
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nærmest umulig å beregne en markedsandel for hagesenteret. Tiltakets andel for hele 
markedsområdet utgjør 20 % i 2020. Det er få hagesenteraktører i Norge og 
markedsandelen i tiltaket er ikke spesielt høy. 
 
Statistikk for omsetning av biler og etterspørsel fra de private husholdningene er 
vanskelig å sammenligne ettersom det er en del bransjesammenblanding. En stor del 
av bilsalget skjer via leasing av bedrifter, men også privatpersoner benytter seg av 
ordningen.  
 
Innen bilbransjen så vil tiltakets andel utgjøre i underkant av 19 % av etterspørselen i  
primærområdet og 4 % av etterspørselen i hele markedsområdet.  
 
For å gi et bilde av hvor stort omfanget av tiltaket blir i forhold til den samlede 
etterspørselen i markedsområdet vil vi innledningsvis sette den forventede 
omsetningen i relasjon til beregnet etterspørsel i 2020.  
 
I kapittel 2.0 er den samlede omsetningen i tiltaket beregnet til 355 millioner ekskl. 
mva. Det kan betraktes som omsetningen i et normalår når tiltaket er ferdig utbygd og 
”innkjørt”.  
 
Det et betyr at tiltaket vil svare for drøye 11 % av primærområdets etterspørsel inkl. 
biler i 2020. I forhold til etterspørselen i hele markedsområdet blir tiltakets andel 2,5 
%. 
 
Fig 3 

 Tiltakets andel av Primærområdets private 
etterspørsel  i 2020

Tiltaket

 
Fig 3 viser tiltakets andel på 11%  inkl. etterspørsel fra private bedrifter og offentlige virksomheter i 
2020. 
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Vedlegg 3 viser at etterspørselen fra husstandene i primærområdet er beregnet til 
drøyt 3,15 milliarder 2007-kroner i 2020. Inkludert etterspørsel fra andre enn private 
kan samlet etterspørsel avrundes til 3,6 milliarder kroner i 2020. 
 
Etterspørselsøkningen fra 2006 til 2020 utgjør ca. 1,25 milliarder i primærområdet når 
økt etterspørsel fra andre enn private er regnet med. Det betyr at tiltaket tar 28 % av 
primærområdets etterspørselsvekst frem mot 2020. Det viser at det er rom for 
betydelig vekst i den etablerte handelen i primærområdet.  
 
I figur 4 er etterspørseløkningen omregnet til behovet for nye handelsarealer. 
Fig 4 
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Fig 4. Basert på etterspørselvekst jf. Vedlegg 3 og snittomsetning på kr 20 000.-, pr. kvm 
 
Ser en på etterspørselbehov for handelsarealer for hele markedsområdet i perioden 
frem mot 2020, så fremkommer det at dagens kjente planer om etablering av 
handelsarealer ikke vil overstige det antatte etterspørselbehovet. Se fig. 5.  
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Fig 5. Basert på etterspørselvekst jf. Vedlegg 3 og snittomsetning på kr 20 000.-, pr. kvm 

 

7.2 Konsekvenser for Ås sentrum 
 
For befolkningen i Ås kommune, herunder Ås sentrum, vil tiltaket først og fremst bety 
at de får et bedre tilbud innen plasskrevende varegrupper som ligger nærmere i 
avstand enn hva som er tilfelle i dag.   
 
Vi er av den oppfatning at etableringen av en handelspark på Vinterbro med salg av 
biler, båter, byggevarer etc. verken vil styrke eller redusere mulighetene for utvikling 
av detaljhandelen i Ås sentrum. Årsaken ligger som nevnt i at butikkene i Ås sentrum 
og de planlagte butikkene på Vinterbro ikke er i direkte konkurranse med hverandre, 
ettersom det i all hovedsak er snakk om forskjellige varegrupper som skal omsettes.  
 
Ås sentrum sitt handelstilbud er å betrakte som et nærsenter for de ca 8 000 
personene som bor rundt Ås sentrum. Vi er av den oppfatning av at Ås sentrum 
fortsatt har muligheter til å vokse som et nærsenter.  
 
Det som i første rekke legger begrensinger for mulighetene til Ås sentrum i å vokse 
utover sin nærsenterfunksjon i handlesammenheng, er Ski storsenter og Vinterbro 
senter. Ski storsenter har en regional funksjon og Vinterbro senter er i 
detaljsammenheng å betrakte som et områdesenter. Sentrene ligger i relativt kort 
reiseavstand og har et så kraftig tilbud innen lettere varer at det legger begrensninger 
for utviklingsmulighetene for Ås sentrum.  Ski storsenter er i denne sammenheng det 
største sentret og har størst effekt for utviklingsmulighetene til Ås sentrum.  
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Styrker tiltaket Vinterbro og Nordbyområdet ? 
 
For befolkningen i Vinterbro- og Nordbyområdet betyr de planlagte forretningene først 
og fremst kortere reisevei og/eller et bedre tilbud for innkjøp av plasskrevende varer 
som biler, båter etc. 
 
Ettersom de varegruppene som skal selges i handelsparken på Vinterbro i hovedsak 
ikke er lokalisert i området fra før, vil ikke dette medføre merkbare negative 
konsekvenser for eksisterende virksomheter, med unntak av byggevarer som allerede 
er lokalisert på Vinterbro. Innen byggvare kan det oppstå en skjerpet konkurranse, 
men det er vel så realistisk at det motsatte kan skje i form av at de to byggvarehusene 
til sammen trekker flere folk til sammen enn hver for seg.  
 
Subsidiært: Vil en etablering av en handelspark rett ved dagens Vinterbro kjøpesenter 
i sum medføre negative konsekvenser for Ås sentrums detaljhandel ?  
 
Innkjøp av plasskrevende varer er som regel planlagte innkjøp. En årsak er at 
plasskrevende varer har ofte høy prisklasse og befolkningen bruker lang tid på denne 
type innkjøp. Vi er av den oppfatning av at en vanlig handletur på Vinterbro sjeldent 
består av innkjøp av bil og klær på samme tur.  Den viktigste årsaken er imidlertid at 
Ås sentrum har en funksjon som et nærsenter hvor ”basisinnkjøpene” og utvalget ikke 
er avgjørende, mens Vinterbro kjøpesenter og den planlagte handelsparken har en 
annen funksjon som går utover nærsenterfunksjonen.   

 

7.3 Konsekvenser for øvrige områder 
 
I Ås kommune forøvrig vil dagens aktører innen byggvare merke noe skjerpet 
konkurranse. Aktørene i byggebransjen har imidlertid et handelsomland som går over 
flere kommuner og ser en markedsområdet under ett, så er det i dag en betydelig 
underdekning. I praksis betyr dette at befolkningen reiser ut av markedsområdet for å 
handle denne type varer. Tiltakets øvrige bransjer vil ikke medføre nevneverdige 
konsekvenser dagens aktører. Årsaken ligger i at det både er underdekning og en 
betydelig etterspørselvekst i området. 
 
For befolkningen på Nesodden vil tiltaket først og fremst bety at de får et bedre tilbud 
innen plasskrevende varegrupper i nærheten av hvor de bor. Det er en betydelig 
underdekning i alle de bransjer som tiltaket skal huse og dagens aktører vil ikke merke 
tiltaket i nevneverdig grad. 
 
Tiltaket vil ikke få merkbare negative konsekvenser for handelen i Ski sentrum 
ettersom det er forskjellige varegrupper som omsettes i sentrum av ski og 
varegruppene som tiltaket skal huse. 
 
Ski og Oppegård har i dag et godt tilbud innen biler og dagens aktører vil merke noe 
skjerpet konkurranse. På den annen side skal en ikke se bort fra at noen av dagens 
aktører velger å flytte til tiltaket fordi de ser fordelen i at det skapes et bilmiljø med 
flere butikker noe som ofte gir positiv synergi. Dette vil i så tilfelle ikke medføre ny 
omsetning i markedsområdet. Bilbutikkene har også et handelsomland som går over 
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flere kommuner og ser en på hele markedsområdet under ett, så er det en betydelig 
underdekning.  
 
Øvrige bransjer i kommunene Ski og Oppegård vil ikke mer tiltaket i nevneverdig grad. 
 
For de øvrige kommunene er tilbudet innen tiltakets varegrupper svakt og med tildels 
betydelig underdekning og befolkningen gjør sine innkjøp utenfor kommunen. 
 
Oppsummering:  
Tiltaket vil hente sin omsetning i form av redusert handelslekkasje og 
etterspørselveksten som er betydelig. Tiltaket vil ikke rokke ved dagens 
handelsstruktur i markedsområdet. 
 

8.0 TRAFIKKGENERERING 
 
Vedlegg 5 angir tiltakets trafikkgenerering Vedlegg 5 må anses som et innspill til 
trafikkanalysen som blir grundigere behandlet i en egen utredning.   
      

 
 
 
 
























