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Fv. 152 Kirkeveien i Ski
Nyttetransport til Skolekvartalet
- etter utbygging av Kirkeveien, med eksisterende skoler
Notat 2021-04-30
Viken fylkeskommune, Samferdselsplanlegging og forvaltning sør
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1. Sammendrag
I dette notatet belyses alternative løsninger for nyttetrafikk til Ski skole og Ski ungdomsskole
(eksisterende skoler) når Kirkeveien bygges ut. Viken fylkeskommune forutsetter at
Skoleveien stenges mot Kirkeveien jfr. innsigelse til planforslag for Skolekvartalet. Hensikten
er å bidra til samordning av de to reguleringsplanene, jfr. vedtak ved 1. gangsbehandling av
planforslaget for fv. 152 Kirkeveien.
I notatet vises alternative løsninger for adkomst fra Sanderveien og Idrettsveien/Skoleveien.
Alle er vurdert til å være gjennomførbare.
Alle traseer kan dimensjonere for lastebil og vil være framkommelig for all nyttetransport til
skolene. Uansett alternativ anbefales at det i (deler av) Skoleveien blir mulighet for toveis
kjøring slik at dagens innganger kan nås uten å øke kjøring inne på Skoleområdet.
Detaljprosjektering gjøres i senere fase, etter at alternativ er valgt. Valgt løsning må
opparbeides innen Kirkeveien stenges.
Løsningene antas å være midlertidige inntil skolene bygges om og andre løsninger vil være
mulige.

Oversiktsfoto
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2. Bakgrunn
I planarbeidet for Kirkeveien har det vært lagt til grunn at kryss med Skoleveien må stenges,
noe som tidlig ble signalisert til kommunen. I forslag til reguleringsplan for Skolekvartalet er
det lagt til grunn at det skal være utkjøring fra Skoleveien til Kirkeveien og at Skoleveien skal
være enveiskjørt. Viken fylkeskommune har innsigelse til løsningen i planen for Skolekvartalet.
Kjøring internt i Skolekvartalet har vært forutsatt løst i planen for dette kvartalet og
adkomstløsninger inngår ikke i plankartet for Kirkeveien.
Nordre Follo kommune har per i dag ingen konkret plan for utbygging av skolene.
1. gangsbehandling
Vedtak ved 1. gangsbehandling i Nordre Follo kommune; Utvalg for areal, klima og byggesak
og formannskapet i februar 2020:
6. Adkomst til Ski ungdomsskole og barneskole, inkludert både dropsone og nyttetransport,
skal samordnes med pågående planer for Sanderveien og Skolekvartalet, og skal utredes
nærmere før 2. gangsbehandling av saken.
Referat fra møte mellom Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune 24.2.2020:
Ulike atkomstløsninger for nyttetransport til skolen er vist i de to planforslagene for Kirkeveien
og Skolekvartalet. Viken er negative til utkjøring i Kirkeveien og mener
kommunen/forslagstiller må finne en annen løsning innenfor Skolekvartalet. De to planene kan
ikke vedtas med motstridene løsninger. Kommunen viste også til en pågående diskusjon om
løsning for renovasjon som også kan ha betydning for valg av atkomstløsning.

3. Transportbehov til Ski skole og Ski ungdomsskole
Beskrivelse av nyttetransport til skolene, mottatt fra Nordre Follo kommune
Skissen viser skolenes behov for varelevering, avfallshåndtering og hc-transport. I tillegg har
hver skole behov for to HC-parkeringer og det må være plass til en beredskapsbil pr skole.
Tilgjengelighet for utrykningskjøretøyer må sikres.
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1. Ny paviljong til skolen. Mister kjøreadkomst
2. Vare-levering til skolen (renhold, undervisningsmateriell, kontorrekvisita, melk).
Eneste sted med heis for frakt av varer ned/opp innenfor bygget.
3. Transport av barn med skoleskyss, f. eks. elever som bruker rullestol.
4. Varelevering til Ski bad. Blant annet store mengder salt
5. Varelevering til SFO. Varelevering rengjøringsartikler. HC-transport til Ski bad
6. Varelevering
7. Felles avfallscontainere for barne- og ungdomsskolen. Henting x ganger i uken.
8. Varelevering til skolekjøkken
9. HC-parkering
10. Varelevering og HC-parkering
Dagens adkomst til skolen for varelevering og avfallshenting
Mulig adkomst for varelevering og avfallshenting. Dette er i dag en smal
gangvei og viktig gangforbindelse for elevene. Kritisk trangt ved SFO-bygget
Kommunen har ikke oppgitt hyppigheten av transportene.
Vurdering
Så langt det er mulig bør varelevering og renovasjon legges utenom skole- og SFO-tiden.
Skoleskyss og kjøring til parkering for funksjonshemmede vil foregå mens det er aktivitet på
skolene.
Brannbiler må komme til alle deler av skolebygningene. De er avhengig av fysisk
framkommelighet, ikke av trafikkreguleringer. Dimensjonering for lastebil ivaretar
framkommelighet for brannbiler. Disse kan også kjøre på sykkelvei, fortau og gangarealer.
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4. Planforslaget for fv. 152 Kirkeveien

Plankartet

Illustrasjonsplanen
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Droppsone til Ski skole
Dagens droppsone i Kirkeveien for levering og henting av skoleelever fjernes. I
henhold til Funksjons- og designplanen etableres det en ny droppsone i
Idrettsveien. Den nye droppsonen må være på plass før den eksisterende fjernes.
Reguleringsbestemmelser
Forslag til bestemmelser ved 1. gangsbehandling:
8.3 Ny droppsone til Ski skole skal etableres i Idrettsveien før eksisterende droppsone i
Kirkeveien stenges.
8.4
Ny adkomst for nyttetransport (renovasjon, varelevering, drift/vedlikehold, HCtransport) til Ski barneskole skal etableres via Sanderveien før eksisterende avkjørsel fra
Kirkeveien stenges.
8.5
Før Skoleveien stenges ved Kirkeveien skal nyttetransport til Ski ungdomsskole
være sikret adkomst via Skoleveien.
Punkt 8.4 og 8.5 kan endres slik at løsning ikke blir så konkret bundet opp.

5. Planforslaget for Skolekvartalet

Illustrasjonsplanen til forslag til reguleringsplan for Skolekvartalet
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Utsnitt av C-tegning, vedlegg til forslag til reguleringsplan for Skolekvartalet

Fra planbeskrivelsen til forslag til reguleringsplan for Skolekvartalet:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei
Idrettsveien vil være hovedatkomst til hele planområdet. Der er det innkjøring til
parkeringskjeller for boligprosjektet, og det er en drop-off sone for alle offentlige bygg med
plass til 5-6 biler. HC-parkering for barnehagen kan plasseres i Idrettsveien eller i
parkeringskjelleren. Endelig utforming avgjøres i byggesak. Varelevering og HC-transport til
skolene foreslås ført opp Skoleveien og ut på Kirkeveien. (Uthevet i dette notatet)
Høringsuttalelse Viken fylkeskommune
I planforslaget er det lagt til grunn at all nyttetransport til skolene skal ha utkjøring i
Kirkeveien. Dette kan ikke aksepteres av Viken fylkeskommune, jfr. innsigelsen til
planforslaget.
Jfr. brev fra Viken fylkeskommune dat. 09.10.2020.
1. Atkomstløsning for renovasjon, varelevering og HC-parkering må endres og samordnes med
planforslaget for fylkesveg 152, Kirkeveien. Utkjøring i Kirkeveien tillates ikke.
Fylkeskommunens faglige vurdering av planforslaget:
Vi viser til dialog med oss (tidligere Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen) underveis i
arbeidet med planforslaget. Som det også framgår av planbeskrivelsen er vi uenig i valg av løsning for
atkomst for renovasjon, varelevering og HC-parkering til skoleområdet. I tillegg mener vi at
rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene ikke i tilstrekkelig grad sikrer at nødvendige tiltak på
fylkesveg blir gjennomført til rett tid. Viken fylkeskommune må derfor fremme innsigelse til
planforslaget dersom våre krav ikke blir ivaretatt i planforslaget.
2. Reguleringsbestemmelsene § 8.2 Bestemmelsesområde # 2 – atkomst
Som det framgår av planbeskrivelsen har ulike løsninger for varelevering, renovasjon og HC-parkering
vært vurdert og diskutert med oss underveis i planarbeidet. Vi har fra planoppstart ble varslet og i
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møter i etterkant med kommunen, gitt tydelige signaler om at atkomst for varelevering, renovasjon og
HC-parkering må løses fra Skoleveien og Sanderveien og ikke med utkjøring i Kirkeveien. Planforslaget
viser allikevel utkjøring fra planområde til Kirkeveien. Utkjøringen er ikke detaljutformet, men vist med
pil i plankartet.
Utkjøring til Kirkeveien vil bety at kjøretøyene må krysse fortau, sykkelveg, grøntrabatt og kollektivfelt
for å komme til sitt kjørefelt, dvs. en avstand/bredde på ca. 12,5 m, jf. utsnitt teknisk tegning for
Kirkeveien. Det betyr at etablering av en ny utkjøring vil medføre en uønsket åpning i den langsgående
grøntrabatten/skjermingen mellom kjørevei og sykkelveg/fortau, og skape et nytt konfliktpunkt mellom
bil og gående/syklende samt buss. I tillegg vil vi også peke på at det ikke er anledning til å skilte
utkjøring kun for HC-trafikk. Det vil betyr at utkjøringen i prinsippet kan benyttes av alle privatbiler.

Utsnitt fra teknisk tegning Kirkeveien
Det er som det også framgår av planbeskrivelsen, fordeler og ulemper med de ulike alternative
atkomstløsningene som er utredet. Vi mener en detaljert og god utforming av skolegården, som
uansett må ivareta behovene for drift (brøyting, feiing, etc.), samt eventuell tidsregulering av
varelevering og renovasjon utenom skoletiden, vil kunne redusere trafikkfarlige situasjoner med
gående i skolegården. Ut fra en helhetsvurdering mener vi derfor at atkomst til nyttetransport og HCparkering må løses via Skoleveien og Sanderveien. Vi viser til vår anbefalte atkomstløsning som er vist i
høringsutkast til planforslaget for fylkesveg 152, Kirkeveien, jf. fig. 42.
Reguleringsbestemmelsen § 5.2 Torg: Innkjøring Sanderveien tillates ikke, må sees i sammenheng med
valg av atkomstløsning til nyttetransport til skolene.

Kommentar
Viken fylkeskommune vil påpeke at illustrasjonsplan og vedlegg til planforslaget for
Skolekvartalet ikke viser det reelle bildet av en utkjøring. Kjøretøyene ville måtte krysse
fortau, sykkelvei, grøntrabatt og kollektivfelt, som beskrevet i vår høringsuttalelse.
En utkjøring foran planlagt framtidig skolebygg vil medføre en utkjøring fra internvei parallelt
med Kirkeveien og således med skarp vinkel og svært ugunstige siktforhold til alle typer
trafikanter langs Kirkeveien.
Utkjøring direkte i forlengelsen av Skoleveien vil i tillegg være problematisk fordi Skoleveien er
bratt. Siden Kirkeveien blir langt bredere enn i dag og det ved etablering av kryss vil være
nødvendig med en utflating av Skoleveien inn mot krysset, ville det medføre økt stigning.

Fv. 152 Kirkeveien i Ski
Adkomst Skolekvartalet

9

Illustrasjonen viser plan med sporingskurve for lastebil for to alternative utkjøringer fra
Skoleveien til Kirkeveien.
Bredde på Skoleveien
I planforslaget for Skolekvartalet er Skoleveien smalere enn i gjeldende regulering i
sentrumsplanen. Viken mener at dette bør vurderes på nytt ut fra anbefalingene i dette
notatet. Viken mener at Skoleveien må/bør ha mulighet for toveis kjøring på grunn av HCparkering. Dersom kommunen velger en enveis trasé rundt skolebygningenes nordside, som
skal benyttes til varetransport, vil det ikke nødvendigvis være hensiktsmessig at det samme
kjøremønsteret skal følges av de som benytter HC-parkeringsplassene. Disse trenger ikke
store arealer for å snu og det kan være en fordel å redusere kjørelengden inne på
skoleområdet.

Gjeldende regulering
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6. Adkomstløsninger
Krav til adkomstløsningene:
•
•
•
•
•
•

Lett lesbare
Mulig å skilte
Trafikksikre
Funksjonelle
Akseptable stigningsforhold
Grensesnitt mellom Skoleveien og boliger kalt Rådhushagen, tilpasning av høyder

Når det gjelder trafikksikkerhet er rygging et tema. Det antas at løsningene for varelevering
også i dagens situasjon medfører noe rygging. Leveranser bør så langt det er mulig legges
utenom skole- og SFO-tiden.
Forutsetninger:
•
•
•

Droppsone etableres i Idrettsveien.
Omfanget av ordinær parkering for ansatte på Skoleområdet kan reduseres.
Ny renovasjonsløsning er under planlegging i kommunen, noe som innebærer at det i
fremtiden ikke vil være kjøring av renovasjonsbiler på skoleområdet.

De som benytter HC-parkeringsplasser er ordinær trafikk og det er ikke mulig/lovlig å skilte
egne traseer for disse.
Adkomst fra Sanderveien vil berøre arealer som er kjøpt opp av utbygger. Det forutsettes at
kommunen inngår nødvendige avtaler med grunneier dersom denne skal opparbeides.
Det er vist 4 ulike løsninger, felles for dem alle er:
•
•
•

De er vurdert til å være gjennomførbare.
De sikrer adkomst til alle skolenes innganger.
Alle adkomstene er vist med ett kjørefelt som dimensjoneres for lastebil med
nødvendige møteplasser der det skal være toveis kjøring. Dette sikrer
framkommelighet for all nyttetransport til skolene.
• Skoleveien bør/må ha mulighet for toveis kjøring slik at dagens innganger kan nås uten
å øke kjøring inne på Skoleområdet.
• Det vil være plass til HC-parkering nær hovedinngangene til begge skolene, ved
snuplassene.
• Fortauet i Skoleveien er på tegningene vist langs vestsiden, dvs. motsatt av dagens
situasjon. Dette vurderes som en forutsetning i øverste del av Skoleveien pga.
stigningsforhold og trafikksikkerhet for gående. Om hele Skoleveien skal bygges om vil
kunne være et kostnadsspørsmål. Det må eventuelt også ses i sammenheng med
framtidig løsning for hele kvartalet.
• Det forutsettes at ordinær parkering for ansatte kan fjernes fra snuplassene.
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•

Detaljprosjektering kan gjøres etter at løsning er valgt; etter planvedtak, som del av
byggeplan for fylkesveiprosjektet. Det må legges vekt på trafikksikkerhet; sikt,
møteplasser osv. Videre må detaljert materialbruk planlegges.

7. Alternativ 1
Adkomst fra Sanderveien til Ski skole og adkomst via Idrettsveien og Skoleveien til Ski
ungdomsskole
Dette var SVVs anbefalte alternativ ved 1. gangsbehandling, jfr. planbeskrivelsen:
Eksisterende adkomst til Ski barneskole fra Kirkeveien stenges. SVV foreslår å etablere ny
adkomst for nyttetransport (renovasjon, varelevering, drift/vedlikehold, HC-transport) fra
Sanderveien via gang- og sykkelveg i bakkant av planlagt ny bebyggelse langs Sanderveien og
fram til skolens hovedinngang. Kjøretøyene må snu her og kjøre samme veg tilbake.
Adkomst for nyttetransport Ski ungdomsskole opprettholdes via Skoleveien sørfra. Skoleveien
stenges for ut/innkjøring i Kirkeveien slik at nyttetransporten må snu og kjøre tilbake ned
Skoleveien. Nytte transporten er begrenset og antas å være 2-10 bilreiser per dag.
Det aksepteres ingen nye direkteavkjørsler fra Kirkeveien.

Figur 42 - Foreslått løsning for nyttetransport til Ski skole.
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Alternativ 1 plan

Lengdeprofil Skoleveien, stigning fra 6,5 – 8,5 %
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Lengdeprofil adkomst fra Sanderveien, stigning fra 4 – 7 %
På østsiden av Ski skole, nær hovedinngangen, er det plass til å snu i en «rundkjøring», slik at
rygging for lastebiler kan unngås. I nordenden av Skoleveien er det ikke tilsvarende plass og
lastebiler må rygge for å få snudd.
Adkomsten fra Sanderveien vil få akseptabel stigning.
Fordelen med dette alternativet er at det ikke blir kjøring langs skolenes nordside.

Illustrasjonen viser at det ikke er tilstrekkelig snuareal for lastebil uten rygging i nordenden av
Skoleveien.
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8. Alternativ 2
Enveiskjørt trasé inn fra Sanderveien, rundt på nordsiden av skolene og via Skoleveien ut i
Idrettsveien
Dette var vist av SVV som en alternativ løsning, men ble ikke anbefalt, jfr. planbeskrivelsen:
SVV har vurdert muligheten for å binde disse to adkomstene sammen ved å
etablere et kjørbart areal forbi barneskolens hovedinngang slik at nyttetransport til
både barneskolen og ungdomsskolen får en enveisregulert adkomst inn fra
Sanderveien og ut sørover ned Skoleveien. Det vil være mulig å få plass til denne
løsningen, men den anbefales ikke fordi den har flere negative konsekvenser:
- Store kjøretøy foran hovedinngangen til barneskolen kan komme i konflikt
med skolebarn.
- Kostnader ifm. støttemurer med kjøresterkt rekkverk i skråningen mellom
Kirkeveien og skolebygget.
- Trangt mellom Kirkeveien og takutstikk over hovedinngangen medfører at
bevaringsverdig tre (hengebjørk) må fjernes.

Figur 43 - Vurdert løsning for nyttetransport til Ski skole. Anbefales ikke.
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Alternativ 2 plan
Adkomsten fra Sanderveien vil få akseptabel stigning.
Da Skoleveien er bratt, jfr. profil, anbefales den enveiskjørt i retning fra Sanderveien og
vestover.
For hensiktsmessig kjøring til HC-parkering ved ungdomsskolen og nyttetransport, som i
dagens situasjon inn fra Skoleveien, bør/må Skoleveien ha mulighet for toveis kjøring.
En ulempe med dette alternativet er at det blir kjøring langs tre av skoleområdets sider.
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9. Alternativ 3
Toveiskjørt adkomst fra Sanderveien til Ski skole og enveiskjørt trasé videre langs

nordsiden av skolene

Alternativ 3 plan
En større fleksibilitet kan oppnås ved å tillate toveis kjøring i adkomsten fra Sanderveien, jfr.
illustrasjonen ovenfor. Det vil kunne redusere kjørelengde inne på skoleområdet. Dette vil
være den dyreste løsningen å opparbeide. Det er ikke innganger som nyttetransporten skal
betjene langs skolenes nordside, unntatt hovedinngangen til Ski skole, som kan betjenes fra
«snuplassen» på østsiden. Det virker derfor noe unødvendig å tilrettelegge for
nyttetransporten i så stor grad som i dette alternativet.
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10.

Alternativ 4

Toveiskjørt trasé fra Idrettsveien i Skoleveien og langs nordsiden av skolene med snuplass på
østsiden av Ski skole
Denne løsningen var ikke beskrevet i planforslaget.

Alternativ 4 plan

Lengdeprofil Skoleveien og trasé langs nordsiden av skolene
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På østsiden av Ski skole, nær hovedinngangen, er det plass til å snu i en «rundkjøring», slik at
rygging for lastebiler kan unngås.
Gode møteplasser og tilstrekkelig sikt til disse blir viktige med toveis kjøring på hele traseen.
Fordelen med dette alternativet er at det ikke blir kjøring mellom skolens område og boliger
langs Sanderveien.
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