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Hei,
Follo Brannvesen viser til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for Trekantkvartelet i Ski, Arealplan ID:
201803

Det er i mottatt kunngjøring beskrevet at det skal legges til rette for bebyggelse i form av ca. 250 leiligheter og
2.700m² næring. Det følger av TEK 17 at dersom leilighetene utføres med ett trapperom utført som rømningsvei,
forutsettes det at hver boenhet har minst ett vindu eller balkong som er tilgjengelig for rednings og slokkeinnsats.
Dette gjelder for bolig inntil 8 etasjer.

Det forutsettes at det tilrettelegges for tilstrekkelig med slokkevann iht. gjeldene regelverk i detaljreguleringen, og
at tilgjengelighet for brannvesenet i hele planområdet blir ivaretatt.

Det vises forøvrig til Follo Brannvesen IKS sine retningslinjer Tilrettelegging for rednings og slokkemannskaper som
ligger vedlagt .

Mvh

Ine Olsen
Branningeniør/Rådgiver
Follo Brannvesen IKS

Teglveien 18B, 1400 Ski
Sentralbord: 64 85 10 00
Direkte: 48 01 47 66

www.follobrannvesen.no
Følg oss på facebook

Fra: Eivind Bing [mailto:eivind@arcasa.no]
Sendt: tirsdag 15. mai 2018 09.03
Til: postmottak@afk.no; 'fmoapostmottak@fylkesmannen.no' <fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;
postmottak@kmd.dep.no; postmottak@jbv.no; ro@nve.no; postmottak@ra.no; firmapost ost@vegvesen.no; Post
Follo Brannvesen <post@follobrannvesen.no>; post@follofjernvarme.no; post@folloren.no; follo@norgesnett.no;
la21 ski@hotmail.no
Emne: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR TREKANTKVARTALET I SKI. Arealplan ID: 201803

Med vennlig hilsen
Eivind Bing
Siv.ark Mnal | Partner | Direkte 93 21 10 88
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Follo Brannvesen IKS

RETNINGSLINJER FOR
TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER I

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPGÅRD, SKI, OG ÅS
KOMMUNER

Dette dokumentet er tiltenkt byggesaker i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås
kommuner. Ansvarlig prosjekterende må innhente informasjon fra brannmyndigheten om
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler i forbindelse med
prosjekteringen. Kriteriene som ansvarlig prosjekterende skal innhente informasjon om, omfatter blant
annet veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk.
Retningslinjene skal også benyttes i eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre
forholdene for rednings- og slokkemannskaper

Det påpekes at brannvesenet ikke har myndighet til å gi aksept eller samtykke i byggesaker.

Krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er beskrevet i Byggteknisk forskrift (TEK),
med tilhørende veiledning (VTEK) § 11-17. Retningslinjene er ment som en utdyping på hvordan man
mulig kan tilrettelegge løsninger for å tilpasse disse til brannvesenets ressurser. Dokumentet skal kun
brukes i sin helhet, og kan ikke kombineres med andre løsninger eller regelverk. Retningslinjene
erstatter ikke ovenstående forskrift med veiledning, men er å betrakte som akseptkriterier for å sikre at
FBV vil kunne utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på
personell og/eller utstyr.

Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven med
forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverket etter TEK. Beredskapsmessige tiltak kan
ikke erstatte eller kompensere for manglende oppfyllelse av krav etter TEK eller veiledningen.

Brannvesenets retningslinjer gir ikke aksept for valg under minimumskrav beskrevet som
preaksepterte løsninger i VTEK § 11-17. Løsninger som ikke gjøres i samsvar med VTEK og stedlig
brannvesens forutsetninger og behov, må særskilt legges frem for Follo Brannvesen IKS. Det
oppfordres til å ta kontakt ved spørsmål. Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside
www.follobrannvesen.no eller ved å sende mail til post@follobrannvesen.no.
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1. MANNSKAP OG UTSTYR
Pr. dags dato har Follo Brannvesen IKS (FBV) fem stasjoner og ett depot som betjener beredskapen i

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommuner.

Brannstasjon Besøksadresse Kasernering Mannskap
(min.)

Utstyr

Korsegården Drøbakveien 191,
1430 Ås

Døgn 4 Mannskapsbil
Tankbil 11 000 l

Nesodden Vardenbakken 96,
1450 Nesodden

Dagtid: (7.30 – 15.00)
Deltid:
kveld/ helg /helligdager

5 Mannskapsbil
Skogbrannbil
Tankbil 8500 l

Ski Teglveien 18B,
1401 Ski

Døgn 5 Mannskapsbil
Lift 32 m
Tankbil 10 000 l

Oppegård Sofiemyrveien 8,
1412 Sofiemyr

Døgn 4 Mannskapsbil

Enebakk

Flateby

Osloveien 17,
1912 Enebakk

Deltid

Deltid

4

2

Mannskapsbil
Skogbrannbil

F remskutt E nhet

I tillegg har brannvesenet flere småbiler og båter. Se vår hjemmeside www.follobrannvesen.no for
fullstendig oversikt over utstyr og kjøretøy.

Follo Brannvesen IKS er tilknyttet Alarmsentral Brann Øst A/S (ABØ), som er lokalisert i Moss.

2. INNSATSTID
Innsatstid er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet.

Vedrørende krav til Innsatstid, henvises det til Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen, § 4-8 Innsatstid;

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv.,
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10
minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke
overstige 30 minutter.

Dersom det er tvil om innsatstid, skal dette avklares med FBV. Brannvesenet aksepterer ikke at kort
innsatstid brukes som kompensasjon, eller teknisk bytte for, krav i gjeldende regelverk.
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3. TILGJENGELIGHET
TEK 11-17 første ledd: Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.

I bygg over to etasjer, der brannvesenets høyderedskap er en forutsetning for rednings- og
slokkeinnsats, skal brannvesenet informeres.

Ved større bygninger bør det være kjøreadkomst rundt hele bygningen.

Dersom områder er innegjerdet, må brannvesenet ha tilgang til området via fastmontert nøkkelsafe
tilpasset vår arbeidsnøkkel.

ADKOMSTVEI
Kjørebredde, minst 3,5 meter
Svingradius (ytterkant vei) 13 meter
Stigning, maks 1:8 (12,5 %)
Fri kjørehøyde, minst 4 meter
Terskel/oppkant , maks høyde 20 cm
Ved blindvei Vendehammer for kjøretøyklasse L

Ved tilretteleggelse av oppstillingsplass for lift over parkeringskjeller, må dekket være dimensjonert
for aktuell punktbelastning og totalvekt, se tabell nedenfor.

Oppstillingsplass skal alltid være tilgjengelig og tydelig merket. Det skal ikke forekomme parkering
eller annet som kan hindre brannvesenets innsats.

OPPSTILLINGSPLASS
Brannbil / tankbil
Bredde 4 meter
Lengde 11 meter
Akseltrykk 10 tonn
Boogietrykk 1 9 tonn
Total vekt 28 tonn
Lift
Bredde 7 meter
Lengde 14 meter
Punktbelastning støttebein 19 tonn (belastningsflate 60 x 60 cm)
Stigningsforhold på oppstillingsplass, maksimalt 6 %

Bærbar stige Maks 9 m høyde. Terreng skal være planert og
fritt for hindringer 3 meter ut fra vegg eller
ytterkant balkong. (der det tilrettelegges for
rednings- og slokkeinnsats) Oppstillingsvinkel
for stige er 75 grader.

Brannvesenets lift i dag er en Bronto F32 RLH. Denne har maksimal plattformhøyde fra bakken på
30 m (rett opp). De to siste meterne regnes på personen som står i kurven, derfor F32.

Max rekkevidde til siden med alle støtteben helt ute er 16.8 m. Dette snevres noe inn (fra ca 10 meters
høyde og opp mot 30 m) i forhold til hvor høyt man går med kurven.
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TEK 11-17 andre ledd: Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.
TEK 11-17 Tredje ledd: Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og
slokkeinnsats skal være tydelig merket

Branntekniske installasjoner
Sprinklersentralen skal være tydelig merket utenfra. Branntekniske installasjoner med betydning for
brannvesenets innsats (nøkkelsafe, brannalarmsentral, sprinklersentral, brannventilasjonssentral o.l.)
skal plasseres lett tilgjengelig og i samråd med FBV. En samlokalisering av vitale installasjoner må
alltid vurderes. Der styring av branntekniske installasjoner er avhengig av brannvesenets innsats skal
dette fremgå av orienteringsplanen, og det skal være en tydelig manual ved installasjonen.
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Brannalarmanlegg
Der alarmoverføringen går direkte til nødalarmeringssentral skal det være montert lett tilgjengelig
godkjent nøkkelsafe av type (ref. kontraktsvilkår fra ABØ) ved hovedangrepsveien med
universalnøkkel til byggverket.

Brannalarmsentralen skal plasseres ved hovedangrepsveien, og minimum 1 per brannseksjon. Det kan
være undersentraler ved øvrige angrepsveier. Brannalarmsentralen skal gi entydig oversikt over hvor
utløst alarm befinner seg i byggverket. Det er viktig at det som står på brannalarmsentralen stemmer
overens med orienteringsplanen.

Hulrom og kjeller
Ved tilrettelegging for utlufting av røyk- og branngasser i plan under øverste kjellergulv, skal FBV
kontaktes.

Parkeringsanlegg
Der det ikke er installert røykventilasjon må tilrettelegging for utlufting av røyk- og branngasser
avklares med FBV.

Parkeringskjellere skal ha egen orienteringsplan på vegg ved inn- og utkjøringsramper, og ved alle
angrepsveier. Orienteringsplanen må være lett synlig og inneholde nødvendig informasjon om
brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr og branntekniske installasjoner
(alarm- og slokkeanlegg).

Tilgjengeligheten og tilrettelegging for slokkemannskaper i automatiske garasjeanlegg må avklares
med brannvesenet i hvert enkelt tilfelle.

4. VANNFORSYNING
Follo brannvesen IKS benytter følgende koplinger:

Uttak Kopling
65 mm (2,5") NOR lås 1
38 mm (1,5") K lokopling

Utendørs
I FBV`s område benyttes det i noen kommuner og områder brannhydranter mens i andre områder
brukes det mest brannkummer.

Dersom det benyttes kum, foretrekkes system med ventiltopper med spindelforlenger og brannventil
for tilrettelagt påkobling av brannvesenet. Disse er raskere og enklere å betjene, da påkoblingen ligger
direkte under kumlokket.

Kummer må plasseres slik at de er lett tilgjengelig til alle årstider, og godt synlig fra inngang til
brannvesenets angrepsveier i bygningen.

Brannkum må merkes tydelig med kumskilt på stolpe eller fasade i umiddelbar nærhet til kummen.
Brannkummer må plasseres på arealer som ryddes for snø, men ikke plasseres på biloppstillingsplasser
eller lignende.
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I områder der det prosjekteres med at brannvesenets tankbil er tilstrekkelig som slokkevann, må det
etableres tilgjengelighet rundt hele byggverket, og brannvesenet må informeres.

Innendørs

Koblingspunkter til stigeledning bør plasseres i låsbare skap som låses med firkantnøkkel (konus
nøkkel/AMA-nøkkel), for å beskytte mot hærverk.

Både påkoblings- og uttakspunkter skal være tydelig merket med skilt: ”STIGELEDNING”.



Follo Ren IKS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 05660
E - post: post@folloren.no
Internett: www.folloren.no
Org.nr. 975 804 569 MVA

Trekantkvartalet AS v/ ARCASA arkitekter as
Sagveien 23 C III
0459 OSLO

Deres ref: Vår ref.: Dato:
18/79 14.06.2018

Uttalelse oppstart av detaljregulering for Trekantkvartalet i Ski

Follo Ren IKS er ansvarlig for husholdningsrenovasjon i Ski kommune og har følgende innspill å
komme med:

Follo Ren IKS anbefaler nedgravde avfallsbrønner for alle utbygginger fra 12 boenheter og oppover.
I F ollo Ren IKS dimensjonerer vi avfallstypene på følgende måte:

Ukentlig henting av restavfall og henting av papp/papir hver 14. dag
Restavfall 120 l pr boenhet pr uke
Papp/papir 120 l pr boenhet pr 14. dag

Follo Ren IKS ønsker å påpeke at det er viktig å ta i betraktning gåavstand fra boenhet til nedkast,
som ikke skal overskride 100 meter, og hvor mange man beregner at skal bruke hver standplass. Når
det gjelder Trekantkvartalet vil Follo Ren anbefale at renovasjon blir plassert i Skoleveien, ikke i
Idret tsveien. Her må det opprettes tett dialog mellom utbygger, vei i Ski kommune og Follo Ren slik
at nedgravde avfallsbrønner blir plassert på en god måte.

Nedenfor gis generell informasjon om utforming, plassering og kjørevei:

Nedgravde avfallsbrønner

Ned gravde avfallsbrønner innebærer et system hvor oppsamlingsenhetene er under bakken.
Nedgravde avfallsbrønner leveres med beholdervolum 3m3, 4m3 og 5m3 og bare innkastsøylen er
synlig over bakkenivå.

Nedgravde avfallsbrønner kan utrustes med adgangskontro ll (identifikasjonssystem) og
nivåovervåkning, men Follo Ren stiller ingen krav til dette.

Etablering av en nedgravd avfallsbrønn skal følge følgende framdrift:

1. Follo Ren IKS skal godkjenne pla sseringer av nedgravde avfallsbrønner i forkant.

2. Tiltaket ska l byggemeldes til kommunen med ansvarlig søker.



3. I etterkant av ferdigstillelse, skal Follo Ren I KS på ferdigbefaring og godkjenne install asjonen
av de nedgravde avfallsbrønnene .

4. Når Follo Ren I KS har godkjent installasjonen, må utførende entreprenør søke k ommunen om
ferdigstillelse - erklæring.

5. Follo Ren I KS setter enhetene i drift når ferdigstillelse - erklæring foreligger fra kommunen .

6. Borettslag/sameie står ansvarlig for å holde Follo Ren I KS oppdatert på kontaktinformasjon til
styret . Dette for å kunne gi t ilbud om vask og annen relevant informasjon knyttet til
nedgravde avfallsbrønner .

Plassering og utforming

Plassering av nedgravde avfallsbrønner skal godkjennes av Follo Ren I KS før arbeidet med etablering
påbegynnes.

Generelle krav til plassering og utforming:

Nedgravde avfallsbrønner skal tilfredsstille krav til universell utforming.

De nedgravde avfallsbrønnene skal plasseres på privat grunn.

Enhetene skal plasseres på samme nivå som tømmebil står på. Avvik fra denne
bestemmelsen må det søkes spesi elt om.

Avstand fra senter renovasjonsbil til senter nedgravd avfallsbrønn skal ikke overstige 5
meter.

Den nedgravde avfallsbrønnen må ha fri løftehøyde på 9 meter fra bakkenivå.

Området må alltid sjekkes for eventuelle nedgravde rør og ledninger. I tille gg må avstanden
til nærmeste høyspentledning i luftlinje være minimum 30 meter.

De fleste nedgravde avfallsbrønner graves ned til ca. 3 meters dybde.

Hver enhet trenger et areal på ca. 2x2 meter.

Det skal benyttes 2 - kroks løftesystem ved tømming av nedgra vde avfallsbrønner.

Ved etablering av nedgravde avfallsbrønner må enhetene heves 10 - 15 cm fra øvrig terreng
og omgivelsene må være utformet slik at overflatevann ledes bort fra de nedgravde
avfallsbrønnene. Det skal være fall fra enhetene til omgivelsene på minimum 20%.

Lokaliteten og utstyret må sikres mot påkjøring av biler og det må sikres at det ikke parkeres
biler nærmere enhetene enn kravene til avstand ovenfor.

Hensyn til lukt og støy ved tømming må tas høyde for. Nedgravde avfallsbrønner må derfor
ikke etableres nærmere soverom, uteplasser, altaner, balkonger, terrasser osv. enn minimum
5 meter. Plassering nærmere enn 5 meter krever tilstrekkelige skjermingstiltak.

Adkomst ved tømming

Kjøreveien frem til tømmeplassen må være kjørbar i samsvar med kravene under kjørbar vei. Dersom
kjøreveien ikke tillater gjennomkjøring skal vei være utstyrt med snuplass/vendehammer. Rygging
må unngås.

Ved plassering av nedgravde avfallsbrønner må det tas hensyn til farer/risiko knyttet til tømming. Det
må sikres e n problemfri adgang for renovasjonskjøretøyet. Det må i denne sammenheng tas hensyn
til kranens svingradius i forhold til blokkering av fortau og eventuell utkjøring. Avstand fra kjørbar vei
til senter for oppsamlingsenhet skal ikke overstige 3 meter. Det må også avsettes tilstrekkelig areal til



stoppested for renovasjonskjøretøy slik at annen trafikk kan passere under tømming. I tillegg må
stoppestedet for renovasjonskjøretøy være relativt flatt.

Nedgravde avfallsbrønner regnes som brannsikre løsninger.

K jørbar vei

F o l lo R en le g g er op p in n s a m li n gs r u t e n e e t t er k j ø r b a r v ei s o m ti l e n h v er t id s k a l væ r e i s l i k s t a n d a t
r e n o v as j o n s kjøretøy ( lastebil klasse L ) k a n k o m m e f r a m ti l op p s til li n g s p l as s og s n u p å en f o r sv a r lig
m å te . K j ø r b a r v ei er de r f o r al le v eier h v o r det s k a l k un n e k j ør es et r e n o v as j o n s kjøretøy , h e r u n der
s ti k k v ei f ra h o v e dv ei og f r a m ti l standplass . Planlegging av et boligområde må derfor omfatte plan for
utforming av veianlegg fram til standplassen. Det må lengst mulig unngås at renovasjonskjøretøyet
må kjøre inn i, eller passere de områder i et bomiljø som er avsatt til lek og rekreasjon. I Follo Rens
eierkommuner vil renovasjonskjøretøyet komme minst hver 14. dag. Innsamlingen vil også måtte
foretas på tider av dagen da beboerne er hjemme. Renovasjonskjøretøyet utgjør derfor en risiko for
påkjørsel, spesielt i forhold til lekende barn.

Ved prosjektering av n ye boligfelt, skal kjøremønster og stoppested for renovasjonsbil tegnes inn på
utomhustegning/plantegning. Det bør tilrettelegges for at renovasjonsbilen kan foreta tømming uten
at annen trafikk sperres. Løsninger der renovasjonskjøretøye t må rygge skal begrenses.

Jf. §8 i Forskrift for husholdningsavfall vises det til at veien må være kjørbar hele året med de typene
kjøretøy som benyttes til renovasjonen. Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig
forsvarlig å kjøre. Veien skal være ryddet, vedlikeh oldt, brøytet og strødd ved behov. Brøyting må
skje så tidlig at veien er klar til renovatøren kommer. Busker og trær må plantes slik at de ikke
kommer i konflikt med frisiktsonen. Grunneier er ansvarlig for at busker og trær beskjæres for å sikre
god frem kommelighet for renovasjonskjøretøyet.

Legger ved vår tekniske avfallsveileder der mer informasjon er tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt med Follo Ren, vi bistår gjerne i prosessen.

Med vennlig hilsen

Marie Hesselberg Simonsen
Rådgiver Prosjekt og Utvikling
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Ski kommune - Varsel om oppstart av detaljregulering for Trekantkvartalet - ArealplanID
201803 - uttalelse

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 15.05.201 8

Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
Seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Jostein Berger Meisdalen
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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NVEs generelle innspill ved varsel om planoppstart - Detaljregulering
for Trekantkvartalet i Ski Arealplan ID: 201803 - Ski kommune,
Akershus

Vi viser til varsel om oppstart datert 15.05.2018.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av ele ktrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag - og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
de rfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi - og vassdragslovgivningen.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging b eskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver h vilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
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NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig ver ktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er
vurdert og godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no .

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29 .09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen .

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i
den enkelte saken.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Selvik
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Sjekkliste

Kopi til:

Ski kommune

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Trekantkvartalet i

Ski - Arealplan I D: 201 803

Vi viser til brev datert 1 5.05.201 8 med varsel om oppstart av detaljregulering for

Trekantkvartalet - Sanderveien 6, 1 0 og 1 2, Idrettsveien 1 5, 1 7, 1 9 og Skoleveien 1 .

Hensikten med planen er å omregulere fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse

og næringsareal i sokkel. I tillegg skal det vurderes detaljregulering av Skoleveien –

Gågate/ Gatetun.

Statens vegvesen har følgende innspill til planarbeidet:

Vi forutsetter at planarbeidet skjer innenfor rammene av områdereg uleringen for Ski

sentrum. For å få en god og helhetlig løsning for alle trafikantgrupper, er det viktig at

planarbeidet koordineres mot det pågående planarbeidet for Skolekvartalet og Sanderveien.

Vi forventer at det redegjøres for de trafikale konsekve nsene av planforslaget . Plassering av

atkomst, parkering, varelevering etc. kan ha betydning for trafikkavviklingen i kryssene med

Sanderveien. Atkomst til planområdet skal etableres fra det kommunale vegnettet, jf.

Funksjons og designplanen for gater, tor g og parker i Ski sentrum. I funksjon og

designplanen er nedre del av Skoleveien foreslått envegsregulert i retning Åsenveien.

U tformingen av krysset Sanderveien/Åsenveien/ Skoleveien utredes som en del av

detaljreguleringen for Skolekvartalet og Sanderve ien. Det er ikke avsatt fylkeskommunale

midler til ombygging av Sanderveien de nærmeste år. Dersom utbygging av Sanderveien skal

realiseres i samsvar med rekkefølgekravet i områdereguleringen for Ski sentrum, må

kostnader til slik ombygging innarbeides i e n utbyggingsavtale mellom kommunen og

utbygger. Vi forutsetter derfor at det i planbestemmelsene tas inn et rekkefølgekrav om at

Sanderveien skal være bygd i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen før
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kommunen gir igangsettingstillatelse til n ye boliger i reguleringsområdet. Når nevnte

utbyggingsavtale er underskrevet og vegutbyggingen for øvrig er sikret ved

gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver og Statens vegvesen vil det være grunnlag for å

diskutere nærmere hvordan bolig og fylkesvegutby ggingen mest praktisk kan samordnes.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen

Med hilsen

Arne Kolstadbråten

Fagkoordinator Karin Andersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Akershus fylkeskommune, Postboks 1 200 Sentrum, 01 07 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 81 1 1 Dep , 0032 OSLO

Ski kommune, Postboks 201 0, 1 402 SKI
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Deres referanse

Ski kommune - Reguleringsplan - Ski sentrum - Varsel om oppstart av detaljregulering for
Trekantkvartalet - Arealplan ID: 201803

Det vises til oversendelse datert 15.05.2018 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til
plan- og bygningsloven § 12-8.

Formålet med planen er å til rette for blokkbebyggelse med boliger og næring i sokkeletasje samt
parkering under bakken.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:

Viktige regionale interesser
Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget
14.12.2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3,
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.

Automatisk fredete kulturminner
I forbindelse med tidligere reguleringsarbeid for Ski sentrum er forholdet til automatisk fredete
kulturminner blitt avklart. Det er ingen registrerte slike innenfor planområdet. En nærmere
utredning vil derfor ikke være nødvendig.

Nyere tids kulturminner
Planområdet er omfattet av områdeplan for Ski sentrum vedtatt den 11.05.2016, det er varslet
oppstart av detaljregulering som følger områdeplanen. Vi minner om at Sanderveien 23, Villa
Underland, ligger rett øst for planområdet. Villa Underland er oppført i 1960-62 etter tegninger av
arkitekt Sverre Fehn (1924-2009). Fehn er Norges mest anerkjente arkitekt både nasjonalt og
internasjonalt. Sanderveien 23 inngikk opprinnelig i planområdet for den nylig vedtatte
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områdeplanen for Ski sentrum, men ble under arbeidet med planen tatt ut. I 2014 ble det utført en
kulturhistorisk stedsanalyse, en DIVE-analyse, tilknyttet arbeidet med sentrumsplanen. I analysen
vurderes Sanderveien 23 til å ha høy arkitekturhistorisk verdi. Varslet detaljregulering for
trekantkvartalet bør vise hensyn til Sanderveien 23, og det bør gjøres en vurdering av detaljplanens
virkning på kulturminnet.

Fylkesrådmannens vurdering
På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt
kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Anne Traaholt
seniorrådgiver plan seniorrådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Ski kommune, Statens vegvesen Region øst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Saksbehandlere:
Automatisk fredete kulturminner: anne.traaholt@afk.no, 22 05 56 07
Nyere tids kulturminner: herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 50 48
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23





































LOKAL AGENDA 21 - FORUMET I SKI

ARCASA arkitekter as - Eivind B ing
eivind@arcasa.no

Ski, 00 . 06. 2018

I N NSPILL FRA LA 21 FORUMET I SKI TIL - OPPSTART AV PLANARBEID FOR
«TREKANTKVARTALET» AREALPLAN 6,10 OG 12 – IDRETTSVEIEN 15,17,19 –
SKOLEVEIEN I SKI KOMMUNE

D et vises til deres varsel om oppstart av detaljregulering for « Trekantkvartalet » med
høringsfrist 19.06.2018 . Hensikt med planen er omregulering, fra spredt villabebyggelse til
bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med
vedtatt områdeplan for Ski sentrum. Det nye kvartalet representerer en ønsket utvidelse av
sentrumsbebyggelsen østover.

LA21 - forumet som arbeider for en bærekraftig utvikling i Ski kommune , har følgende innsp ill
til planarbeidet:

Vi forutsetter at planen ivaretar og vurderer temaer som:

• Bærekraftige løsninger med fokus på energieffektive bygg og materialbruk
• Naturmangfold og planlegging i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige

bestemmelser
• Universell utf orming
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
• Blå - grunn struktur og MDs veileder T - 1267 «Fortetting med kvalitet»

Den skisserte bebyggelse i plane n mot sør er på 8 etasjer. Vi er bekymret for at en så høy
bebyggelse ikke tar hensyn til eksisterende bebyggelse. Kartlegging av skyggekasting på de
planlagte boligene og omgivelsene må være et grunnlag for utformingen av bebyggelsen.

Avslutningsvis vises det til Ski kommunes Funksjons og designplan og vi ber om at
retningslinjer i denne planen anvendes i deres arbeid.

Med vennlig hilsen

LA21 forumet i Ski
Inge Utstumo
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Eivind Bing

Fra: Helge Underland <helgeu@hotmail.com>
Sendt: 9. juni 2018 17:16
Til: Eivind Bing
Kopi: Kissi underland
Emne: Detaljregulering av trekantkvartalet

Hei

Vi er glade for at arbeidet med detaljreguleringe er i gang. Vi er ikke fornøyd med hvordan eiendommen fremstår i
dag etter riving av fire bolighus. Vi skulle ønske det ble foretatt noe skjøtsel på området slik at det ikke forslummes
ytterligere.

Vann og avløp til huset vår tror vi kommer fra ledningene på vestsiden av Sanderveien. Burde ledningene vært lagt
om slik at de ble tilknyttet ledningene på østsiden av veien?

Helge Underland
Sanderv 23
1400 Sk

98282593

Bli med på safari i Kenya

http://meaningfulsafari.com

Its not expensive - Its priceless
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Eivind Bing

Fra: Morten Kløvstad < mkloev@online.no>
Sendt: 23. mai 2018 11:22
Til: Eivind Bing
Emne: Reguleringsplan ski

Sendt fra min iPad ,Håper fortsettelsen er bedre enn navnoversikten på deres info skrive.
Dette er ikke skoleveien men idrettsveien.
Med hilsen
Morten Kløvstad


	180404 Retningslinjer FBV
	Bane Nor
	Follo brannvesen
	Follo Ren
	Sdo_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdo_AMPostNr
	Sdo_AMPoststed
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4

	Fylkeskommunen
	Helge Underland
	Idrettsveien Borettslag
	LA21-Forumet i Ski
	Morten Kløvstad
	NVE
	Statens vegvesen
	Teknisk avfallsveileder

