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Hei,
FolloBrannvesenvisertil mottatt varselom oppstart av detaljreguleringfor Trekantkvarteleti Ski,ArealplanID:
201803
Det er i mottatt kunngjøringbeskrevetat det skalleggestil rette for bebyggelsei form av ca. 250 leiligheter og
2.700m²næring.Det følger av TEK17 at dersomleiligheteneutføres med ett trapperom utført som rømningsvei,
forutsettes det at hver boenhethar minst ett vindu eller balkongsom er tilgjengeligfor rednings og slokkeinnsats.
Dette gjelder for bolig inntil 8 etasjer.
Det forutsettes at det tilretteleggesfor tilstrekkeligmed slokkevanniht. gjeldeneregelverki detaljreguleringen,og
at tilgjengelighetfor brannveseneti hele planområdetblir ivaretatt.
Det visesforøvrig til Follo BrannvesenIKSsine retningslinjerTilretteleggingfor rednings og slokkemannskaper
som
liggervedlagt.
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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

Korsegården

Drøbakveien 191,
1430 Ås
Vardenbakken 96,
1450 Nesodden

Døgn

Nesodden

Ski

Teglveien 18B,
1401 Ski

Oppegård

Sofiemyrveien 8,
1412 Sofiemyr
Osloveien 17,
1912 Enebakk

Enebakk

Flateby

Mannskap
(min.)
4

Utstyr
Mannskapsbil
Tankbil 11 000 l
Mannskapsbil
Skogbrannbil
Tankbil 8500 l
Mannskapsbil
Lift 32 m
Tankbil 10 000 l
Mannskapsbil

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

5

Døgn

4

Deltid

4

Mannskapsbil
Skogbrannbil

Deltid

2

Fremskutt Enhet

5

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/sykehjemmv.,
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
Svingradius (ytterkant vei)
Stigning, maks
Fri kjørehøyde, minst
Terskel/oppkant, maks høyde
Ved blindvei

3,5 meter
13 meter
1:8 (12,5 %)
4 meter
20 cm
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
Lengde
Akseltrykk
Boogietrykk
Total vekt
Lift
Bredde
Lengde
Punktbelastning støttebein
Stigningsforhold på oppstillingsplass, maksimalt
Bærbar stige

4 meter
11 meter
10 tonn
19 tonn
28 tonn
7 meter
14 meter
19 tonn (belastningsflate 60 x 60 cm)
6%

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
65 mm (2,5")
38 mm (1,5")

Kopling
NOR lås 1
Klokopling

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”.
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TrekantkvartaletASv/ ARCASA
arkitekter as
Sagveien23 C III
0459 OSLO

Deresref:

Vår ref.:
18/79

Dato:
14.06.2018

Uttalelse oppstart av detaljreguleringfor Trekantkvartaleti Ski
Follo RenIKSer ansvarligfor husholdningsrenovasjon
i Skikommuneog har følgendeinnspill å
kommemed:
Follo RenIKSanbefalernedgravdeavfallsbrønnerfor alle utbyggingerfra 12 boenheterog oppover.
I Follo RenIKSdimensjonerervi avfallstypenepå følgendemåte:
Ukentlighenting av restavfallog henting av papp/papir hver 14. dag
Restavfall120 l pr boenhetpr uke
Papp/papir120 l pr boenhetpr 14. dag
Follo RenIKSønskerå påpekeat det er viktig å ta i betraktninggåavstandfra boenhettil nedkast,
som ikke skaloverskride100 meter, og hvor mangeman beregnerat skalbruke hver standplass.Når
det gjelder Trekantkvartaletvil FolloRenanbefaleat renovasjonblir plasserti Skoleveien,ikke i
Idrettsveien.Her må det opprettes tett dialogmellom utbygger,vei i Skikommuneog FolloRenslik
at nedgravdeavfallsbrønnerblir plassertpå en god måte.
Nedenforgis generellinformasjonom utforming, plasseringog kjørevei:
Nedgravdeavfallsbrønner
Nedgravdeavfallsbrønnerinnebæreret systemhvor oppsamlingsenhetene
er under bakken.
Nedgravdeavfallsbrønnerleveresmed beholdervolum3m3, 4m3 og 5m3 og bare innkastsøylener
synligover bakkenivå.
Nedgravdeavfallsbrønnerkan utrustesmed adgangskontro
ll (identifikasjonssystem)
og
nivåovervåkning,men Follo Renstiller ingen krav til dette.
Etableringav en nedgravdavfallsbrønnskalfølge følgendeframdrift:
1. Follo RenIKSskalgodkjenneplasseringerav nedgravdeavfallsbrønneri forkant.
2. Tiltaket skal byggemeldestil kommunenmed ansvarligsøker.

3. I etterkant av ferdigstillelse,skalFolloRenIKSpå ferdigbefaringog godkjenneinstallasjonen
av de nedgravdeavfallsbrønnene
.
4. Når FolloRenIKShar godkjentinstallasjonen,må utførende entreprenørsøkekommunenom
ferdigstillelse-erklæring.
5. Follo RenIKSsetter enhetenei drift når ferdigstillelse-erklæringforeliggerfra kommunen.
6. Borettslag/sameiestår ansvarligfor å holde Follo RenIKSoppdatert på kontaktinformasjontil
styret. Dette for å kunne gi t ilbud om vaskog annenrelevantinformasjonknyttet til
nedgravdeavfallsbrønner.
Plasseringog utforming
Plasseringav nedgravdeavfallsbrønnerskalgodkjennesav Follo RenIKSfør arbeidet med etablering
påbegynnes.
Generellekrav til plasseringog utforming:

Nedgravdeavfallsbrønnerskaltilfredsstille krav til universellutforming.
De nedgravdeavfallsbrønneneskalplasserespå privat grunn.
Enheteneskalplasserespå sammenivå som tømmebil står på. Avvikfra denne
bestemmelsenmå det søkesspesielt om.
Avstandfra senter renovasjonsbiltil senter nedgravdavfallsbrønnskalikke overstige5
meter.
Den nedgravdeavfallsbrønnenmå ha fri løftehøydepå 9 meter fra bakkenivå.
Områdetmå alltid sjekkesfor eventuellenedgravderør og ledninger.I tille gg må avstanden
til nærmestehøyspentledningi luftlinje væreminimum 30 meter.
De fleste nedgravdeavfallsbrønnergravesned til ca. 3 meters dybde.
Hverenhet trenger et arealpå ca. 2x2 meter.
Det skal benyttes2-kroksløftesystemved tømming av nedgravde avfallsbrønner.
Ved etableringav nedgravdeavfallsbrønnermå enheteneheves10-15 cm fra øvrigterreng
og omgivelsenemå være utformet slik at overflatevannledesbort fra de nedgravde
avfallsbrønnene.Det skalværefall fra enhetenetil omgivelsenepå minimum 20%.
Lokalitetenog utstyret må sikresmot påkjøringav biler og det må sikresat det ikke parkeres
biler nærmereenheteneenn kravenetil avstandovenfor.
Hensyntil lukt og støy ved tømmingmå tas høydefor. Nedgravdeavfallsbrønnermå derfor
ikke etableresnærmeresoverom,uteplasser,altaner,balkonger,terrasserosv.enn minimum
5 meter. Plasseringnærmereenn 5 meter krever tilstrekkeligeskjermingstiltak.
Adkomst ved tømming
Kjøreveienfrem til tømmeplassenmå værekjørbar i samsvarmed kraveneunder kjørbar vei. Dersom
kjøreveienikke tillater gjennomkjøringskalvei være utstyrt med snuplass/vendehammer.
Rygging
må unngås.
Ved plasseringav nedgravdeavfallsbrønnermå det tas hensyntil farer/risiko knyttet til tømming.Det
må sikresen problemfri adgangfor renovasjonskjøretøyet.
Det må i denne sammenhengtas hensyn
til kranenssvingradiusi forhold til blokkeringav fortau og eventuellutkjøring.Avstandfra kjørbar vei
til senter for oppsamlingsenhetskalikke overstige3 meter. Det må ogsåavsettestilstrekkeligareal til

stoppestedfor renovasjonskjøretøyslik at annentrafikk kan passereunder tømming.I tillegg må
stoppestedetfor renovasjonskjøretøyværerelativt flatt.
Nedgravdeavfallsbrønnerregnessom brannsikreløsninger.
Kjørbar vei
Follo Ren legger opp innsamlingsr ut ene et t er kjørbar vei som ti l enhver t id skal være i slik st and at
renovasjonskjøretøy(lastebilklasseL) kan komme f ram ti l oppstil lingsplass og snu på en forsvarlig
måte. Kjørbar vei er derfor alle veier hvor det skal kunne kjøres et renovasjonskjøretøy, herunder
sti kkvei f ra hovedvei og fram ti l standplass
. Planleggingav et boligområdemå derfor omfatte plan for
utforming av veianleggfram til standplassen.Det må lengstmulig unngåsat renovasjonskjøretøyet
må kjøre inn i, eller passerede områderi et bomiljø som er avsatttil lek og rekreasjon.I Follo Rens
eierkommunervil renovasjonskjøretøyetkommeminst hver 14. dag.Innsamlingenvil ogsåmåtte
foretas på tider av dagenda beboerneer hjemme.Renovasjonskjøretøyet
utgjør derfor en risiko for
påkjørsel,spesielti forhold til lekendebarn.
Ved prosjekteringav nye boligfelt, skalkjøremønsterog stoppestedfor renovasjonsbiltegnesinn på
utomhustegning/plantegning.Det bør tilretteleggesfor at renovasjonsbilenkan foreta tømminguten
at annentrafikk sperres.Løsningerder renovasjonskjøretøye
t må ryggeskalbegrenses.
Jf. §8 i Forskriftfor husholdningsavfallvisesdet til at veien må være kjørbar hele året med de typene
kjøretøysom benyttestil renovasjonen.Sjåføravgjørtil enhvertid om en vei er sikkerhetsmessig
forsvarligå kjøre. Veienskalvære ryddet, vedlikeholdt, brøytet og strødd ved behov.Brøytingmå
skje så tidlig at veien er klar til renovatørenkommer.Buskerog trær må plantesslik at de ikke
kommer i konflikt med frisiktsonen.Grunneierer ansvarligfor at buskerog trær beskjæresfor å sikre
god fremkommelighetfor renovasjonskjøretøyet.
Leggerved vår tekniskeavfallsveilederder mer informasjoner tilgjengelig.
Ta gjernekontakt med Follo Ren,vi bistår gjerne i prosessen.

Med vennlighilsen

Marie HesselbergSimonsen
RådgiverProsjektog Utvikling
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Ski kommune - Varsel om oppstart av detaljregulering for Trekantkvartalet - ArealplanID
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Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 15.05.2018
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NVEs generelleinnspill ved varsel om planoppstart - Detaljregulering
for Trekantkvartalet i Ski Arealplan ID: 201803- Ski kommune,
Akershus
Vi viser til varselom oppstartdatert15.05.2018.
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE) er nasjonalsektormyndighetmedinnsigelseskompetanse
innenfor saksområdene
flom-, erosjon- og skredfare,allmenneinteresserknyttet til vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordandissesaksområdene
skal tas hensyntil ved utarbeidingav arealplaneretterplan- og
bygningsloven.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegginger det viktigste virkemiddeletfor å forebyggeskaderfra flom- erosjonog skred.
Plan- og bygningslovenog byggtekniskforskrift (TEK17) settertydeligekrav til sikkerhetmot flom,
erosjonog skredved planleggingog utbygging.På reguleringsplannivåvil det ofte værebehovfor en
detaljertfagkyndigutredningav faren.Hensyntil klimaendringerskal ogsåvurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er storeallmenneinteresserknyttet til vassdragog grunnvann.Tiltak somkan medføreskadereller
ulemperfor allmenneinteresser,kan utløsekonsesjonspliktetter vannressursloven.
NVE kan avgjøreat
reguleringsplankan erstattekonsesjon,dersomvassdragsinteressene
er godt nok ivaretatti planen.
Energianlegg
Et velfungerendesystemfor produksjonog overføringav energier avgjørendefor samfunnet.Planenmå
derfor ta hensyntil anleggsom har konsesjonetterenergi- og vassdragslovgivningen.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgendeveileder og verktøy:
NVEs karttjenesterviser informasjonom flom - og skredfare,vassdragog energianlegg.
NVEs veileder2/2017Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnenNVEs saksområderi
arealplanleggingbeskriverhvordaninteressenebør ivaretasi planen,slik at en unngårinnsigelse.
NVEs retningslinje2/2011Flaum- og skredfarei arealplanarbeskriverhvilke flom- og
skredprosesser
som kan utgjørefare, og hvordandissefarenebør utredesog innarbeidesi planen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVEs sjekklistefor reguleringsplaner et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevantesaksområderer
vurdertog godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledereog verktøyfinnes på www.nve.no/arealplan
.
Ta gjernekontaktpå e-posteller telefon ved konkretespørsmålom NVEs saksområder.
DersomplanenberørerNVEs saksområder,skal NVE ha tilsendt planenved offentlig ettersyn.
NVE leggertil grunnat kommunenvurdererom planenivaretarnasjonaleog vesentligeregionale
interesser.I plandokumentene
må det gå tydelig fram hvordande ulike interesseneer vurdertog
innarbeideti planen.Alle relevantefagutredningerinnenNVEs saksområdermå værevedlagt.Vi ber
om at alle plandokumentersendeselektronisktil ro@nve.no.
NVE vil prioritereå gi innspill og uttalelsertil reguleringsplanerder det besom faglig bistandtil
konkreteproblemstillinger.Dette fremgårav brev til kommunene29.09.2017om NVEs bistandog
verktøyi arealplanleggingen
.
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevettil NVE hva en ønsker bistand til i
den enkelte saken.
Med hilsen

PetterGlorvigen
regionsjef

Kristin Selvik
rådgiver

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
Vedlegg:Sjekkliste

Kopi til:
Ski kommune

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0459 OSLO

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region øst

Karin Andersen / 24058362

1 8/1 1 0950 - 3

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Deres referanse :
Eivind Bing

Vår dato :
1 9.06.201 8

for Trekantkvartalet

i

Ski - Arealplan ID: 201 803
Vi viser til brev datert 1 5.05.201 8 med varsel om oppstart av detaljregulering
Trekantkvartalet

for

- 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.
Utformingen 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

kostnader til slik ombygging innarbeides i en utbyggingsavtale
utbygger.

Vi forutsetter derfor at det i planbestemmelsene

for Ski sentrum, må
mellom kommunen og

tas inn et rekkefølgekrav om at

Sanderveien skal være bygd i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen før
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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kommunen gir igangsettingstillatelse
utbyggingsavtale

til n ye boliger i reguleringsområdet.

er underskrevet og vegutbyggingen

gjennomføringsavtale

Når nevnte

for øvrig er sikret ved

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

FYLKESADMINISTRASJONEN

ArcasaarkitekterAS
Sagveien23 C lll
0459 OSLO
Att. Eivind Bing
Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
11.06.2018

Vår referanse(oppgisved svar)
2018/7524-2/90064/2018EMNE L12

Telefon
22055623

Deresdato
15.05.2018

Deresreferanse

Ski kommune- Reguleringsplan
- Ski sentrum- Varselom oppstartav detaljreguleringfor
Trekantkvartalet- ArealplanID: 201803
Det visestil oversendelse
datert15.05.2018av varselom igangsattreguleringsarbeidi henholdtil
plan- og bygningsloven§ 12-8.
Formåletmed planener å til rettefor blokkbebyggelsemed boliger og næringi sokkeletasjesamt
parkeringunderbakken.
Tiltaket er vurdertut fra fylkeskommunensrolle som regionalplanmyndighetog som
fagmyndighetfor kulturminnevern.Fylkesrådmannen
har følgendemerknadertil varselet:
Viktige regionaleinteresser
Samordnetareal- og transportplanlegging
Regionalplan for arealog transporti Oslo og Akershus(RP-ATP)ble vedtattav Fylkestinget
14.12.2015.Et av planenshovedmåler at utbyggingsmønsteret
skal værearealeffektivt,basertpå
prinsipperom flerkjernet utvikling og bevaringav overordnetgrønnstruktur.Planenskal bidra til å
nå det felles målet for Oslo og Akershus,fastsattgjennomStortingetsklimaforlik og Oslopakke3,
om at persontransportveksten
i områdetskal tasmed kollektivtransport,gangeog sykkel.
For forhold som gjelderfylkesvei viser fylkesrådmannentil uttalelsefra StatensvegvesenRegion
øst.
Automatiskfredetekulturminner
I forbindelsemed tidligere reguleringsarbeidfor Ski sentrumer forholdettil automatiskfredete
kulturminnerblitt avklart. Det er ingenregistrerteslike innenforplanområdet.En nærmere
utredningvil derfor ikke værenødvendig.
Nyeretids kulturminner
Planområdeter omfattetav områdeplanfor Ski sentrumvedtattden 11.05.2016,det er varslet
oppstartav detaljreguleringsom følger områdeplanen.Vi minnerom at Sanderveien23, Villa
Underland,ligger rett øst for planområdet.Villa Underlander oppførti 1960-62ettertegningerav
arkitekt SverreFehn(1924-2009).Fehner Norgesmestanerkjentearkitekt bådenasjonaltog
internasjonalt.Sanderveien23 inngikk opprinneligi planområdetfor dennylig vedtatte
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org. nr - juridisk

Postboks 1200 sentrum

Schweigaardsgt4, 0185 Oslo

(+47) 22055000

NO 958381492 MVA

E-post

Fakturaadresse

Telefaks

Org. nr - bedrift

post@afk.no

Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

(+47) 22055055

NO 874587222

0107 OSLO

områdeplanenfor Ski sentrum,men ble underarbeidetmed planentatt ut. I 2014ble det utført en
kulturhistoriskstedsanalyse,
en DIVE-analyse,tilknyttet arbeidetmedsentrumsplanen.
I analysen
vurderesSanderveien23 til å ha høy arkitekturhistoriskverdi. Varsletdetaljreguleringfor
trekantkvartaletbør vise hensyntil Sanderveien23, og det bør gjøresen vurderingav detaljplanens
virkning på kulturminnet.
Fylkesrådmannens
vurdering
På bakgrunnav det tilsendtematerialet,menerfylkesrådmannenat tiltaket er i samsvarmedvedtatt
kommuneplanog gjeldenderegionaleplaner,og har ingenytterligeremerknader.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund
seniorrådgiverplan

Anne Traaholt
seniorrådgiverarkeologi

Dokumenteter elektroniskgodkjent.
Kopi til:
Ski kommune,StatensvegvesenRegionøst,Fylkesmanneni Oslo og Akershus
Saksbehandlere:
Automatiskfredetekulturminner: 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
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LOKAL AGENDA 21 - FORUMET I SKI

ARCASA arkitekteras-Eivind Bing
eivind@arcasa.no

Ski,00.06.2018

I NNSPILL 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

Det visestil deresvarselom oppstartav detaljreguleringfor «Trekantkvartalet
» med
høringsfrist19.06.2018
. Hensiktmed planener omregulering,fra spredtvillabebyggelsetil
bolig i blokkbebyggelseog næringsareali sokkelsamtparkeringunderbakkeni tråd med
vedtattområdeplanfor Ski sentrum.Det nye kvartaletrepresenterer
en ønsketutvidelseav
sentrumsbebyggelsen
østover.
LA21-forumet som arbeiderfor en bærekraftigutvikling i Ski kommune, har følgendeinnspill
til planarbeidet:
Vi forutsetterat planenivaretarog vurderertemaersom:
•
•
•
•
•

Bærekraftigeløsningermed fokus på energieffektivebygg og materialbruk
Naturmangfoldog planleggingi samsvarmednaturmangfoldlovens
alminnelige
bestemmelser
Universell utforming
Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og unge
Blå-grunnstrukturog MDs veilederT-1267 «Fortettingmed kvalitet»

Den skissertebebyggelsei planen mot sører på 8 etasjer.Vi er bekymretfor at en såhøy
bebyggelseikke tar hensyntil eksisterendebebyggelse.Kartleggingav skyggekastingpå de
planlagteboligeneog omgivelsenemå væreet grunnlagfor utformingenav bebyggelsen.
Avslutningsvisvisesdet til Ski kommunesFunksjonsog designplanog vi ber om at
retningslinjeri denneplanenanvendesi deresarbeid.
Med vennlig hilsen
LA21 forumet i Ski
Inge Utstumo

Eivind Bing
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

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

Hei
Vi er gladefor at arbeidet med detaljreguleringeer i gang.Vi er ikke fornøyd med hvordaneiendommenfremstår i
dag etter riving av fire bolighus.Vi skulleønskedet ble foretatt noe skjøtselpå området slik at det ikke forslummes
ytterligere.
Vannog avløptil huset vår tror vi kommer fra ledningenepå vestsidenav Sanderveien.Burdeledningenevært lagt
om slik at de ble tilknyttet ledningenepå østsidenav 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:
Sendt:
Til:
Emne:

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

Sendtfra min iPad,Håperfortsettelsener bedre enn navnoversiktenpå deresinfo skrive.
Dette er ikke skoleveienmen idrettsveien.
Med hilsen
Morten Kløvstad
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