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Kommentarer til nabomerknader, Spikkestad idrettsanlegg
I forbindelse med nabovarsling av tiltak og dispensasjonssøknad har det kommet merknader
fra en stor del av naboene. Det er også noen naboer som ikke har sendt kommentarer, og
noen har gitt beskjed om at de ikke har merknader og samtykker i tiltakene.
De fleste naboene som har merknader har samlet disse i en felles merknad som mange har
skrevet under på. Listen med underskrifter inkluderer også noen som ikke er oppført som
eiere av eiendommen de har signert for, og noen som ikke er direkte naboer/gjenboere. I
tillegg har flere av de naboene som har skrevet under på fellesmerknaden også levert egne
merknader. I det følgende kommenteres alle nabomerknadene under ett.
Nabomerknadene gjelder i hovedsak følgende punkter:
- Støy fra fotballbaner og sandbaner
- Belysning og ballfangernett som ulemper for naboer
- Bevaring av bjørkelund/park
- Høyde og skyggevirkning fra tilbygg til hall
- Trafikksituasjon
Naboene ønsker ikke at det skal gis dispensasjon fra plankravet, og mener at det må
utarbeides en ny reguleringsplan. Det begrunnes litt forskjellig, med mer og mindre relevant
argumentasjon. Men hovedsakelig mener naboene at en ny plan må til for å utrede forhold
rundt bl.a. støy, trafikkforhold, utnyttelse og lysforurensning. Vi er helt enig i at alle disse
forholdene må belyses i forbindelse med tiltakene som gjøres, men vi mener ikke at dette
tilsier at det er behov for en reguleringsplan. Alle de omtalte forholdene er konkrete ting som
kan avklares like bra i forbindelse med en dispensasjons- og rammesøknad som ved en
reguleringsplan. Det er sannsynlig at naboene ville ha akkurat de samme merknadene som
de har nå i forbindelse med en reguleringsplan. Muligheten til å komme med merknader og
innspill er for naboene den samme i en planprosess og i en byggesak.
Vi har tatt hensyn til merknadene ved at de tre sandbanene som var planlagt for volleyball er
fjernet. Da kan større deler av parken bevares, og ulemper med støy og nærhet til noen av
naboeiendommene reduseres.
Støy fra fotballbaner og sandbaner
Anleggskonsulent i Norges Fotballforbund Geirfinn Kvalheim, refererer til veilederen
«Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg», utgitt av Helse- og
omsorgsdepartementet i 2006. Veilederen ble revidert av Helsedirektoratet i 2009 (se lenke).
Kvalheim har gitt råd til IL ROS for å sikre et godt prosjekt.
Nabomerknaden som refererer til en minimumsavstand på 100 meter er ikke relevant for
dette prosjektet, og dette er omtalt veilederen fra Helsedirektoratet. Veilederen omtaler
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spesielt 100 metersregelen ved etablering av nye ballbinger i nærheten av bebyggelse, pga.
spill mot vegg som gir smell og uønsket støy.
Veilederen (s. 8) peker også på at avbøtende tiltak bør vurderes for å redusere støy mot
naboer. Her har IL ROS foreslått å etablere jordvoller og beplanting som støyreduserende
tiltak ved sandbanene for håndball. Dersom naboene ønsker det, kan det bygges støyskjerm i
nabogrensen.
For fotballbanen er plass for snødeponi lagt mot naboene, slik at snøen virker dempende på
lyden ved vintersbruk.
Volleyballbaner er som nevnt fjernet av hensyn til naboene. Sandbaner for beachhåndball har
lite brukstid i løpet av året, og avstanden til de to nærmeste husene er så mye som 44,0
meter og 52,0 meter.
Fotballbanen er et eksisterende anlegg som har ligget på samme plass siden begynnelsen av
1970-tallet. Fotballbanen utgjør derfor ikke et nytt anlegg og en ny situasjon for naboene.
Som en konsekvens av at bruken av banene vil øke i forhold til dagens gressbane, vil det
nødvendigvis bli noe økning av støy – først og fremst pga økt brukstid. Nye baner vil kunne
benyttes større deler av året og i motsetning til i dag også i perioder med mye regn. Dette
betyr at det på dager og i perioder med fint vær vil være tilnærmet samme støymengde som
nå, mens det i kaldere og våtere perioder kan være noe mer støy enn i dag. Det har de siste
10 årene ikke vært noen innsigelser knyttet til støy fra dagens gressbane.
Regulering av treningstider før kl. 22:00 på kvelden og tidsstyring av lys, vil begrense bruken
av anlegget til uorganisert aktivitet på kvelden.
Belysning
Lysplanen som viser presis belysning på banen og strølys utenfor banen er vedlagt. Denne
ble også vedlagt nabovarselet. Lysplanen er utarbeidet av K. Manger Konsulenttjenester AS
som har mange års erfaring med lyssetting av idrettsanlegg. Med Phillips Perfect Play Ledlys
reduseres strølys til et minimum for å unngå ulemper for naboene. Perfect Play Ledlys
dimmes ned til 50 % styrke under treninger, noe som tilsvarer ca 70 % av brukstiden.
Effektiv lysstyring via en app på telefonen sikrer også at banen kun er lyssatt når det er
organisert aktivitet på banen.
Ballfangernett
Ballfangernett er en ekstra kostnad for IL ROS, og dette var beregnet inn for å skåne naboer.
Det viser seg at en del naboer ønsker ikke ballfangernett mot eiendommene sine, og dette vil
selvfølgelig bli vurdert i dialog med de aktuelle naboene. IL ROS ønsker i likhet med naboene
et åpent og tilgjengelig anlegg.
Bevaring av bjørkelund/park
På grunn av merknader fra naboer er de tre sandbanene som var planlagt for volleyball
fjernet slik at større deler av parken beholdes.
IL ROS ønsker å ivareta et åpent anlegg og de aktivitetene som naboene har nevnt. Det er
fortsatt mulig å gjennomføre Fluefiskekurs flere steder på anlegget og gå tur med hund.
Etablering av gangveier/stier vil øke bruksnytten for alle i nærmiljøet.
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nabovarslet situasjon, med volleyballbaner

endret situasjon, uten volleyballbaner

Høyde og skyggevirkning fra tilbygg til hall
Det er laget soldiagrammer som viser skyggevirkningene fra eksisterende hall og omsøkt
tilbygg. Etter merknad fra en nabo er det laget en side til i soldiagrammet med klokkeslett og
dato tilsvarende bilder han har fra 12.mai kl 20. Skyggene stemmer overens i diagram og
naboens bilde. 12. mai kl 20 vil ikke tilbygget kaste skygge lenger enn til og med veien –
ikke inn i hagene til naboene. Men senere vil skyggen gå lenger inn på deres eiendommer, og
det er selvfølgelig forståelig at dette er en ulempe for naboene. Men som det fremgår av foto
nr. 1 i merknaden er det egen vegetasjon også som skaper skygge ved lav kveldsol, og ikke
bare hallen, for mange av eiendommene. Det ser man ved at solen skinner på øverste delen
av trærne.
Det er riktig som nabo skriver at forskyving av tilbygget til en viss grad oppveier at bygget er
lavere, men dette gjelder når solen står ganske høyt på himmelen. Jo senere og lavere sol, jo
mindre har byggets plassering å si og høyden blir viktigere. Forskjellen fremgår på
soldiagrammene.
Det presiseres også at tilbygget er lavere enn dagens hall, og vil dermed også kaste mindre
skygge.
Når det gjelder høyde på hallen er det i nabomerknad vist til en gammel versjon av
kommuneplanen og bestemmelser for småhusområder. Både reguleringsplanen og
kommuneplanen viser imidlertid offentlig formål for hele idrettsanlegget.
Det foreslås av noen naboer at idrettshallen kan plasseres på vestsiden av eksiterende hall,
eller at grendehuset kan rives og ny hall kan bygges der. Det er ikke aktuelle alternativer, da
gammel og ny hall må ligge inntil hverandre med tanke på sambruk av hallene og felles bruk
av andre funksjoner i både eksisterende og ny del. Tilbygget er ikke en ny selvstendig hall,
men et supplement til den eksisterende hallen. På vestsiden av eksisterende bygg er det rom
med andre funksjoner. Bl.a. trenger disse rommene dagslys – i motsetning til selve hallene.
En annen nabo mener at ny hall framstår som visuell forurensning og ødelegger for fremtidig
utvikling av fotball- og håndballaktiviteten. Han mener at man ved ny hall bringer inn nye
spesialiserte anlegg til området. Til dette kan sies at både turn og boksing er aktiviteter som
foregår i eksisterende hall, og det er dermed ikke nye aktiviteter. Det er dessuten en fordel
og en forutsetning at anlegget kan benyttes til mer enn kun fotball og håndball.
Trafikksituasjon
Naboer mener at det er behov for gangvei langs «den trafikkfarlige» Ovnerudveien.
Vår kommentar til det er at vi ikke anser Ovnerudveien som trafikkfarlig. Det er laget et
trafikknotat som følger søknaden, og her beskrives det at trafikkvekst som følge av tilbygg og
nye baner er begrenset, og endringene i forhold til eksisterende veinett med god kapasitet
blir små. Den økte trafikkmengden vil ikke gi kapasitetsproblemer for de nærmeste kryssene.
Trafikksikkerheten vil derfor ikke påvirkes.
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Når det gjelder gangvei, så er denne allerede regulert inn i den eksisterende gamle
reguleringsplanen, men den er ikke bygget. Det er ikke tiltak innenfor idrettsanlegget som
evt. utløser behov for en gangvei, men boligbygging og andre tiltak som øker trafikken i
Ovnerudveien forbi idrettsanlegget.
Mye av gangtrafikken i området er til/fra idrettsanlegg og skole. Da er det større behov for
gangveier gjennom området enn forbi området. Dette tar de omsøkte planene hensyn til, og
de planlagte gangveiene gjennom området fører til en forbedring fra dagens situasjon.
Andre forhold
Andre forhold som påpekes av naboer er granulat fra kunstgressbaner. Det vil ikke bli
benyttet SBR Gummigranulat, men et miljøvennlig alternativ til innfyll i tråd med
retningslinjer satt av formannskapet i Asker kommune (sak 85/19) i juni. Det mest aktuelle
innfyllet pr. dags dato er laget av sukkerrør, der hver bestanddel kan gjenvinnes og
livsløpstankegangen er vesentlig. Det samme innfyllet benyttes på Gjellum idrettspark i
Heggedal. Det skal også inkluderes lokal komposteringsløsning for innfyllet som er fanget i
filtre knyttet til kummer og avrenningshindre. I tillegg vil følgende tiltak sikre at innfyllet blir
værende på banen, tiltakene er i tråd med retningslinjer fra miljødirektoratet, gjeldende fra
våren 2020;
•
•
•
•
•
•
•
•

Minst 20 cm høy og tett ringmur som fysisk barriere rundt baneområdet.
80-120 cm høyt nettinggjerde og sluser der spillere går inn og ut av anlegget. Fire
sluser vil sikre et åpent anlegg og friere gjennomgang.
Løsninger for håndtering av drens- og overvann som sikrer oppsamling. I praksis
betyr dette sandfangere og rister i kummer.
Sandfang i drenssystemet på anlegget.
Rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko.
Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.
Bruk av rist, filtre eller andre oppsamlingsmetoder.
Løpebaner eller evt. oppvarmingsområde med kunstgress (til høyre på skissen) som
egnet plass for snølagring med fast dekke.

Det nevnes også bråk fra parkeringsplass, både snøbrøyting om natten og at plassen
tiltrekker seg folk som leker med bilkjøring på natten.
Dette gjelder eksisterende forhold og har ikke noe med tilbygg og nye baner å gjøre. Men det
vurderes gjerne oppsetting av bom ved innkjøringen, f.eks. med tidsstyring så det ikke er
adgang til parkeringsplassen om natten.
I forhold til eksisterende situasjon vil det bli en stor forbedring med tanke på anleggets
åpenhet, ganglinjer gjennom området og tilrettelegging for allmennheten. Naboer mener at
anlegget ikke er åpent og tilgjengelig, men det er vi ikke enige i. De eneste som hindrer
tilgjengelighet er ballfangernett, men disse er kun der det er behov for å fange opp baller på
avveie, og der det er nett er det passasjer i alle hjørner.
I forbindelse med tilbygg, fotballbaner og sandbaner er alle utearealene på denne delen av
idrettsanlegget planlagt for å kunne fungere både i forbindelse med organisert aktivitet på
banene og for allmennheten utenom organiserte aktiviteter. IL R.O.S. ønsker at området skal
være attraktivt å benytte som møteplass og til aktiviteter for beboere i nærområdet, og det
er derfor lagt stor vekt på utformingen av utearealene der det ikke er baner.
Haugen mellom fotballbanene og ROS Arena beholdes og forbedres (forskyves noe),
skøytebane beholdes, og mye av bjørkelunden/parken beholdes. I tillegg rustes arealene
mellom ROS Arena og grendehuset opp. Dette arealet er i dag lite forseggjort, og det
fremstår utflytende og lite innbydende. Gangforbindelser blir tydeligere definert og tilrettelagt
enn i dag, både til baner og til/gjennom andre arealer.
Vennlig hilsen
Helle Kleivi Sjåvåg
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