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Innspill nr.                           Avsender: 
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3.  Åsen Auto & Servicesenter AS v/ Svenn Carlsen  
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 Avsender/ dato Innspill Rådmannens kommentar 
1 Abacta AS v/  

Steinar Rudofsen, 
26.9.18 / 01.10.18 

 Rudolfsen opplyser om at Bilsenteret R2 AS har inn- og utkjøring 
fra deres verksted mot tomtegrensen og den skisserte vegtraseen 
som ble forelagt under informasjonsmøtet 20.9. Dersom vegen 
legges i denne traseen vil det bli meget kort avstand fra tiltenkt 
ny vegskulder og bilsenterets inn/utkjøring. Den skisserte 
løsningen vil gå bra så lenge det ikke tillegges restriksjoner på 
trafikk i avstand til vegskulder.  

 I etterkant av det skriftlige innspillet har administrasjonen 
avholdt et møte med Rudolfsen, hvor de konkrete 
forholdene på den aktuelle eiendommen gnr. 139 bnr. 79 
ble gjennomgått. Ny trasé for Bjertnesvegen før utbygging i 
fase 2 er flyttet lenger øst for å skape mer avstand mellom 
kryssene Skogbygdavegen/E16 og Bjertnesvegen/E16. 
Denne løsningen vil også beslaglegge mindre areal av et 
allerede etablert næringsområde på sørsiden av E16. 

2 ALL2 AS v/  
Pål M. Udnes 
28.9.18 

 All2 AS ønsker at næringstomten vest for Skogbygdakrysset skal 
kunne benyttes av kjøper Lure Eiendom AS i første fase av den 
trinnvise utviklingen.  Lure Eiendom AS skal benytte arealet til 
maskinoppstilling, mellomlagring og muligens kontor med 
lagerhaller for blant annet sagflis for videre transport til 
Gardermoen.  

 Administrasjonen har i etterkant av henvendelsen avholdt 
møte med næringsaktørene. Den aktuelle tomta var 
foreslått plassert innenfor fase 3 som ble fremvist under 
informasjonsmøtet på Opaker den 26.9.18. Etter innspill 
under møtet og senere skriftlig korrespondanse fra ALL2 AS 
har administrasjonen bearbeidet planforslaget. Tomten er 
nå foreslått i fase 1, men opparbeidelsen av ny trasé for 
Skogbygdavegen på E16 er lagt til fase 3. Det vil si at tomten 
kan utnyttes til næringsvirksomhet i første fase uten krav om 
detaljregulering i forkant.  

3 Åsen Auto & 
Servicesenter AS, 
07.10.18 

 Åsen Auto & Servicesenter AS avviser forslaget til endring av 
deres adkomstveg til veianlegget da denne løsningen vil medføre 
at ny innfartsveg vil komme på vestsiden av bygningsmassen. 
Kiosk og drivstoffutsalg er i dag orientert ut mot innfartsveg på 
byggets nord-østlige side og forslaget til planen medfører at 
anleggets orientering blir feil. Videre vil forslaget medføre økt 
trafikk over nedgravde drivstofftanker, avskåret tilkomst til 
bilvaskehall og riving/fjerning av deres kombinerte 
redskapsskur/lager. Endring av orientering av anlegget fra nord-
øst side til vest oppfattes som omfattende og vil ikke være 
kostnadssvarende for et slikt anlegg.  I praksis betyr dette 
sanering og oppføring av nytt anlegg. Dette er i følge Åsen Auto & 
Servicesenter AS ikke realistisk mtp fremtidig endring av trasé for 
ny E16. Det antas at det innrømmes erstatningsansvar og 
avbøtende tiltak for endringene. En så omfattende endring av 
innfartsveg til Bjertnesvegen 3 som foreslått i utkastet til 
områdereguleringsplan for Herbergåsen næringspark vil være 

 Rådmannen har forståelse for at Åsen Auto & Servicesenter 
AS ønsker å ivareta sine interesser ved utarbeidelse av en 
områdereguleringsplan som legger føringer for fremtidig 
drift. En av utfordringene ved å etablere rundkjøring i 
krysset Skogbygdavegen/E16/Bjertnesvegen er uheldig 
vinkelpåkobling fra veglenker. I henhold til gjeldende 
standard for vegutforming bør det være vinkelrette 
veglenker ut i fra kryss. Et annet moment som vanskeliggjør 
denne løsningen er avstanden mellom kryssene. Ved å 
trekke rundkjøringen lenger øst vil avstanden til den østlige 
innkjøringen til næringsområdet (o_SKV5) reduseres. For å 
oppnå en tilstrekkelig kurvatur og i forhold til gjeldende krav 
vil det trolig måtte avsettes uforholdsmessig store arealer til 
vegformål. 
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direkte truende mot allerede etablerte leieforhold og 
arbeidsplasser i tilknytning til kiosk og drivstoffanlegget. 
 
Det foreslås en kryssombygging hvor Skogbygdavegen tilknyttes 
rundkjøring til Bjertnesvegen, slik at innfartsvegen til veganlegget 
Åsen Auto og Servicesenter AS beholdes fra Bjertnesvegen og at 
dagens trasé for Bjertnesvegen opprettholdes.   

 


