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Viser til oversendt varsel om igangsetting av detaljregulering på ovennevnte område. 

Vi sender herved over våre retningslinjer for tilrettelegging og rednings- og 

slokkemannskaper og ber om at dette blir hensyntatt i den videre reguleringen. 

 

 

Med hilsen 

 
 
Monica Siem Grønfoss 
Branningeniør 
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Follo Brannvesen IKS 

 

Tegleveien 18 B 

1401 Ski 

 

www.follobrannvesen.no 

 

VEILEDNING – TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG 

SLOKKEMANNSKAPER I SKI, OPPGÅRD, ENEBAKK, ÅS, 

FROGN OG NESODDEN KOMMUNE 

   

Publisert: Sist revidert: Endret innhold: 

- - - 

   

 

Denne veiledningen er tiltenkt byggesaker i Ski, Oppegård, Enebakk, Ås, Frogn og Nesodden 

kommune, samt i eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre forholdene for rednings- og 

slokkemannskaper. 

 

Veiledningen har som formål å komplettere kravene om tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap jf. § 11-17 i Byggteknisk forskrift (TEK10), med tilhørende veiledning (VTEK10). 

Denne veiledningen er ment for å utdype hvordan man på tilfredsstillende måte skal kunne 

tilrettelegge for rednings- og slokkemannskaper i Follo Brannvesen IKS og er tilpasset vår beredskap. 

Veiledningen 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 FBR vil kunne utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats uten 

unødvendig risiko for skader på personell og utstyr.  

 

Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven med 

forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverket etter TEK10. Beredskapsmessige tiltak 

kan ikke erstatte eller kompensere for manglende oppfyllelse av krav etter TEK10 eller veiledningen.  

 

Denne veiledningen gir ikke aksept utover preaksepterte løsninger i VTEK10 § 11-17. Løsninger som 

ikke gjøres i samsvar med VTEK10 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. 

 

 

 

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
http://www.follobrannvesen.no/
mailto:post@brannvesenet.com
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1. MANNSKAP OG UTSYR 
Pr. dags dato har Follo Brannvesen IKS (FBR) fem stasjoner som betjener beredskapen for Nesodden, 

Frogn, Enebakk, Ski, Oppegård og Ås kommune. 

 

Brannstasjon Besøksadresse Kasernering Mannskap 

(min.) 

Utstyr 

Korsegården  Drøbakveien 191, 

1430 Ås 

Døgn 4 2 mannskapsbiler 

Tankbil 6000 l 

Nesodden Vardenbakken 96, 

1450 Nesodden 

Dagtid: (7.30 – 15.00) 

Deltid: 

kveld/helg/helligdager 

5 1 mannskapsbil 

1 skogbrannbil 

Tankbil 8500 l 

Ski Teglveien 18B, 

1401 Ski 

Døgn 5 2 mannskapsbiler 

Lift 32 m 

Tankbil 10 000x2 

Oppegård Sofiemyrveien 8, 

1412 Sofiemyr 

Døgn 4 1 Mannskapsbil 

Tankbil 10 000 l 

Enebakk Ekebergveien 48, 

1912 Enebakk 

Deltid 6 1 mannskapsbil 

Skogbrannbil 

2 fremskutte enheter 

 

I tillegg har brannvesenet flere småbiler og brannbåter. Se vår hjemmeside www.follobrannvesen.no 

for fullstendig oversikt og bilder av utstyr og kjøretøy. 

Alarmering av FBR skjer fra Alarmsentral Brann Øst A/S (ABØ). 

2. INNSATSTID 
FBR henviser til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 4-8 Innsatstid.  

Innsatstid er fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. 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. Ved slike tilfeller, 

eller ved tvil om innsatstid på 10 minutter er gjeldende, skal dette avklares med FBR. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder, for eksempel marka, 

kan innsatstiden nærme seg 30 minutter. 

FBR aksepterer ikke at kort innsatstid er kompensasjon for brennbar ytterkledning.  

3. TILGJENGELIGHET 
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har 

brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. 

http://www.follobrannvesen.no/
http://lovdata.no/forskrift/2002-06-26-729/§4-8
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3.1. Tilgjengelighet til bygninger 

Det skal være kjørbar adkomst helt frem til hovedinngangen og brannvesenets hovedangrepsvei. For 

mindre bygninger i brannklasse 1 og risikoklasse 4 (dette unntaket gjelder ved aktuell brann- og 

risikoklasse, ikke enten eller) kan det aksepteres kjøreadkomst inntil 50 meter fra byggverket. Dette 

gjelder ikke dersom det forutsettes vanntilførsel med tankbil, se kapittel 4.1. 

Ved større bygninger bør det være kjøreadkomst rundt hele bygningen. 

Der adkomstvei er sperret med elektronisk port må FBR sine beredskapstelefoner være registrert, og vi 

må inneha korrekt åpningsnummer for å sikre adkomsten. FBR kontaktes dersom dette er aktuelt. 

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 

 

Oppstillingsplass skal være slik at alle deler av fasaden nåes med 50 meter slangeutlegg. Det må 

gjøres en vurdering på behov av antall oppstillingsplasser. Oppstillingsplass for lift bør ikke overstige 

horisontal avstand 10 meter til byggverkets fasade. 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. Det bør unngås å etablere kjøreveier som kun skal 

brukes til rednings- og slokkeinnsats. Slike veier kan bli glemt, f.eks. vedlikeholdes/brøytes de ikke, 

de blokkeres pga. uvitenhet og lignende.  

OPPSTILLINGSPLASS 

Brannbil / tankbil  

Bredde 4 meter 

Lengde 11 meter 

Lift  

Bredde 7 meter 

Lengde 14 meter  

Rekkevidde 32 meter 

Dekke  

Akseltrykk 10 tonn 

Boogietrykk 16 tonn 

Punktbelastning støttebein 19 tonn (belastningsflate 60 x 60 cm) 

Total vekt 27 tonn 

 

FBR er ikke dimensjonert for, og har ikke til enhver tid, nødvendige ressurser for å kunne gi aksept til 

å benytte brannvesenets lift som sekundær rømningsvei. 
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3.2. Tilgjengelighet i bygninger 

 
Vindu 
Follo Brannvesen IKS aksepterer ikke at vindu tilrettelagt for rømning og redning prosjekteres som en 

rømningsvei nr. 2, eller benyttes som kompenserende tiltak. I tilfeller beskrevet i VTEK10 skal 

vinduer være tilgjengelig for rednings- og slokkemannskaper uten forutsetning om 1. gangs redning. 

Det henvises også til forskrift om brannforebygging. 

Brannalarmanlegg 

Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmeringssentral, alarmstasjon, vaktselskap eller til 

sted lokalt i byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til 

alarmorganisering. 

Der alarmoverføringen går direkte til 110-sentralen (ABØ) skal det være montert lett tilgjengelig 

nøkkelsafe av godkjent type (ref. kontraktsvilkår fra ABØ) ved hovedangrepsveien med 

universalnøkkel til byggverket. Der hvor brannvesenet må søke gjennom et større antall rom (> 50 

rom) må det etableres nøkkelsafe med universalnøkkel.   

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.  

Loft, oppforede hulrom og kjeller 

Det henvises til § 11-17 annet ledd.  

Loft og oppforede tak må være tilgjengelig for brannvesenet via utvendig eller innvendig atkomst. 

Adkomst skal merkes.  

Hulrom, sjakter og himlinger skal være tilgjengelig for inspeksjon. Adkomstmuligheten skal ikke 

svekke eventuelle branncellebegrensende konstruksjoner. 

Ved tilrettelegging for utlufting av røyk og branngasser vedrørende plan under øverste kjellergulv skal 

FBR kontaktes.  

Parkeringskjellere 

Det henvises til § 11-17, annet ledd. 

Parkeringskjellere skal ha egen orienteringsplan ved inn- og utkjøringsramper, og ved alle 

angrepsveier.  

Der det ikke er installert røykventilasjon må tilrettelegging for utlufting av røyk og branngasser 

avklares med FBR. 

Automatiske garasjeanlegg 

Det henvises til § 11-17, andre ledd. 

http://www.alarmbrann.no/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
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4. VANNFORSYNING 
Follo brannvesen IKS benytter følgende koplinger: 

Uttak Kopling 

65 mm (2,5") NOR lås 1 

38 mm (1,5") klokopling 

 

4.1. Utendørs 

Brannkum / hydrant skal plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Ved 

etablering av kum er system med ventiltopper med spindelforlenger og brannventil for tilrettelagt 

påkobling av brannvesenet, å foretrekke. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik 

at alle deler av byggverket dekkes med maks 50 meter slangeutlegg fra oppstillingsplass. 

Slokkevannskapasiteten skal være trykkvann eller åpen vannkilde. Slokkevannet skal være tydelig 

merket og alltid tilgjengelig. Kapasiteten skal være minimum 20 l/s i småhusbebyggelse, og minimum 

50 l/s fordelt på minst to uttak i annen bebyggelse. Det må beregnes et vannforbruk på 2.500 l/min per 

mannskapsbil. Objektets størrelse og brannenergi må ligge til grunn for beregning av antall 

mannskapsbiler. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

Der det forventes at brannvesenet skal benytte tankbil må det etableres kjøreadkomst rundt hele 

byggverket. Tankbil kan kun forutsettes i boligstrøk o.l. hvor det er vurdert at spredningsfaren er liten. 

Denne informasjonen må innhentes av aktuell kommune, og FBR skal informeres. 

4.2. Innendørs  

Inntak til stigerør må bestå av 2 x 65 mm Nor lås 1-koplinger, med stengeventiler, fortrinnsvis på 

utsiden av bygningskroppen, i skap som låses med firkantnøkkel (konus nøkkel/AMA-nøkkel), for å 

beskytte mot hærverk.  

Uttakene for vårt slangemateriell inne i bygget kan være 65mm Nor lås 1-koplinger, eller 38mm 

klokopling. Det skal være minimum 2 parallelle tilkoblinger med egne stengeventiler til hver 

stigeledning. Det skal være uttak i hver etasje, og alle deler av etasjen skal kunne nåes med maksimalt 

50 meter slangeutlegg. Uttakene må ha stengeventiler.  

Vannuttakene bør plasseres i 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”. 

Stigeledning må beregnes hydraulisk. Regler for fastsettelse av vannføring (l/min) i 

stigeledning/tørropplegg fremgår av VTEK10 § 11-17 andre ledd.  
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5. MERKING OG INFORMASJON 
Orienteringsplanen skal plasseres lett synlig ved hovedangrepsvei sammen med brannalarmanlegget. 

Orienteringsplanen skal gi brannvesenet nødvendig informasjon om brannkummer, brannskillende 

bygningsdeler (også evt. skjult inndeling ved for eksempel loft), rømnings- og angrepsveier, 

slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (for eksempel alarm- og slokkeanlegg, brannmannsheis), 

stigelednings påkoblings- og uttakspunkter, brannvernleder og annet viktig personell, lagring av gass 

eller annet som kan gi særskilt fare. 

Orienteringsplanen bør ha et maks format på A3, være i farger og laminert. Det bør oppbevares 2 like 

eksemplarer av orienteringsplanen slik at brannvesenet kan ta en med seg ut/rundt i byggverket. Ved 

flere angrepsveier bør det befinne seg en orienteringsplan ved hver angrepsvei. 

For parkeringskjellere skal det være en orienteringsplan ved hver inn- og utkjøringsrampe og ved hver 

angrepsvei. Evt. brannventilasjonsstyring skal være tydelig merket på orienteringsplanen.  

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 FBR. 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. 

Brannvernleder skal ha på seg vest som tydelig viser ansvarsområdet og skal så raskt som mulig ta 

kontakt med innsatsleder fra brannvesenet ved utrykning. 

6. SIKKERHETSHENSYN 
Utkragede fasadedeler, balkonger etc. må sikres tilstrekkelig slik at de ikke faller ned på brann- og 

redningspersonell.  

Dersom brannkum er plassert nærmere byggverket enn 25 meter må det gjøres en vurdering om 

vannuttaket er tilstrekkelig beskyttet mot strålevarme og nedfall av bygningsdeler, og evt. avdekke 

nødvendige tiltak.  

Brannkummer med adkomst via trinn/stige skal jevnlig kontrolleres. Nedgang skal inneha alle trinn, 

og disse skal være forsvarlig festet. Ved etablering av kum er system med ventiltopper med 

spindelforlenger og brannventil for tilrettelagt påkobling av brannvesenet, å foretrekke. Eventuelt 

brannhydrant. 

Der det vil være evakuering av et større antall mennesker bør oppstillingsplass og videre evakuering 

bort fra område etableres utenfor brannvesenets kjøreatkomst og innsatsområde for å unngå kaos og 

hindring av brann- og redningsmannskaper. Det bør foreligge en avtale med et nærliggende byggverk 

med tanke på evakuering til sikkert sted, dette er særlig viktig ved kaldt/dårlig vær. 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 
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Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 
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1 

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Østre 

Solberg GBnr 102/1 - Solbergveien 1 - Ås kommune, Akershus 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 13.12.2016. NVE gir i forbindelse med planarbeid 

råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og 

energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 

flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 

2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 

ekstremvær. 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 

tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for 

utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 

tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 

store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 

planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 

underveis i planprosessen. 

 

Med hilsen 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

Vedlegg:    Sjekkliste 

   

   
 

  

Kopi til: 

Ås kommune 

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5


From: Yasar Ayaz Sharif
To: Christian Nord
Subject: Solbergveien 1 m.fl., område B18
Date: søndag 8. januar 2017 15.21.23

Heisann,

mitt navn er Yasar og er en privatperson som bor på Granheimtunet. 

Jeg skriver denne E-posten på bakgrunn av Dere ønsket innspill om området B18.

Jeg som privatperson med familie på tre barn som godt kunne tenkt oss et sted/bolig med
garasje og hage. Mine barn går per dags dato på solbergtunet barnehage, og vi trives veldig
godt i området. :)

Nå skriver jeg ikke denne mailen på bakgrunn av bare meg som enkelt person, men flere
foreldre i avdelingen til barna mine har gitt uttrykk for at det for det meste bygges flere
leiligheter, mens behovet for eneboliger/tomannsboliger/rekkehus nedprioriteres.

Håper med dette at det også legges vekt på at det er et behov for boliger også, ikke bare
leiligheter. i skrivende stund bygges det allerede leiligheter i nordbyveien, ved det gamle
Skeidar lageret, samtidig ser det ut til at det om kort tid vil dukke opp et
leilighetskompleks på nordbyveien 70,72 og 74 også. 

Mvh Yasar A. Sharif

mailto:christian.nord@asplanviak.no
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16/192150-2 609902-01 18.01.2017 

     

      

Uttalelse til detaljregulering for Østre Solberg - Solbergveien 1 i Ås 

kommune - gnr 102 bnr 1 

Vi viser til oversendelse fra Asplan Viak AS datert 13.12.16 vedrørende varsel om oppstart av 

reguleringsplan på Østre Solberg, Solbergveien 1, gnr 102 bnr 1. 

 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging innenfor planområdet. Det 

planlegges oppført leilighetsbygg opp mot 3 etasjer, rekkehus og flermannsboliger. 

 

Statens vegvesen skal som statlig fagmyndighet med sektoransvar følge opp nasjonale 

føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette innebærer blant annet å 

arbeide for å begrense transportbehovet og sikre mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig 

transport. Videre skal Statens vegvesen som vegadministrasjon for fylkesvegnettet på vegne 

av fylkeskommunen, ivareta trafikksikkerheten, framkommeligheten og miljøet langs 

fylkesvegene. 

 

I det videre reguleringsplanarbeidet er det behov for at de trafikale konsekvensene av tiltaket 

belyses. Vi forutsetter at atkomst legges via nylig etablert rundkjøring. Detaljplan for alle 

tiltak som berører fylkesvegen må være utarbeidet og godkjent av Statens vegvesen før 

planen sendes til offentlig ettersyn. Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere 

merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. 

 

Vegavdeling Akershus, planseksjonen 

Med hilsen 

 

Arne Kolstadbråten 

fagkoordinator Mads Jørgen Lindahl  
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås kommune - Solbergveien 1 - Østre Solberg - gbnr 102/1 – varsel om 

igangsatt detaljregulering - Fylkesmannens uttalelse 
 

Vi viser til brev fra Asplan Viak AS av 13.12.2016. 

Varselet gjelder detaljregulering av et område på ca. 15 dekar som er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging i form av 

lavblokker, rekkehus og/eller flermannsboliger. 

 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. 

 

Fylkesmannens innspill 

Fylkesmannen forventer at prinsippene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

legges til grunn i det videre planarbeidet. 

 

Planområdet ligger innenfor hensynssone H310_8 i kommuneplanen. I 

kommuneplanbestemmelse § 27.3 heter det at det stilles krav om utredning av risikoen for 

kvikkleireskred etter TEK10 § 7-3 med veiledning (NVE 7/2014). Utredningen skal foreligge før 

planforslag førstegangsbehandles. Fylkesmannen forventer at dette foreligger ved offentlig 

ettersyn. 

 

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

  

Morten Ingvaldsen Ståhle Bakstad 

landbruksdirektør seniorrådgiver 

 

Asplan Viak AS 

Moerveien 5 

1430 ÅS  

 

 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato: 13.12.2016 
Vår ref.: 2017/1153-2 FM-L 
Saksbehandler: Ståhle Bakstad 
Direktetelefon: 22 00 36 98 
 
Dato: 18.01.2017 
 

 

http://fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/?epslanguage=nb
http://www.planlegging.no/
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Ruter#

Aswan Viak AS :allæfbehandler Borghild Bay
. . e e on

Chrlstlan Nord p°st@,u,e,_,,°
Moerveien  5 Deres ref 609902-01
1430 Ås Vår ref 2016/1013-70/2017

Dato 04.01.2017

Østre Solberg i Ås kommune  -  varsel om igangsetting av detaljregulering

Vi viser  til varsel  om  igangsetting av detaljregulering ved Østre Solberg.

Ruter  har et godt kollektivtilbud i dette området, med høy frekventert matebusstilbud gjennom
Nordbyveien til Ski stasjon. Nordbyveien har ferdig oppgraderte bussholdeplasser og sykkelfelt,
og busstilbudet vil tilpasses frekvensen til Follobanen når denne står ferdig. Området er høyt

prioritert i Ruter, og vi stiller oss positive til tett bebyggelse i dette omrâdet.

For  à  sikre fremkommelighet i Nordbyveien og for  å  bygge opp om målet om nullvekst i

personbiltransport, oppfordrer vi til strenge parkeringsnormer.

Med vennlig hilsen

 
Ruter As /, A

'I ' `  V  ' " "'r"‘l~/L _ -

u' ZUDÃ . i ”L l  \‘= ‘L ’/’(’V7
Halvor  .gutu stad Borghild Bay
Leder infrastruktur Prosjektleder infrastruktur

Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate  40  Postboks  1030  Sentrum  NO-0104  Oslo Telefon: +47  400 06  700
Bankgiro 50810821946 Foretaksregisteret NO  991 609  407 MVA www.ruter.no



FYLKESADMINISTRASJONEN

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
0107  OSLO
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222

Asplan Viak AS
Moerveien 5
1430 ÅS

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Einar Midtsund 18.01.2017 2016/21651-2/178520/2016 EMNE L12

Telefon
22055623

Deres dato
13.12.2016

Deres referanse
609902

Ås kommune - Reguleringsplan - Gbnr 102/1 - Solbergveien 1 - Detaljregulering av Østre 
Solberg - Varsel om igangsetting

Det vises til oversendelse datert 13.12.2016 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8.

Formålet med planen er å legge til rette for å bygge leilighetsbygg i opptil tre etasjer og rekkehus.

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

Viktige regionale interesser
Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 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. 

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

Automatisk fredete kulturminner
I deler av planområdet har det tidligere blitt gjennomført registrering av automatisk fredete 
kulturminner. Det ble funnet bosetningsspor fra vikingtid/middelalder i form av en kokegrop 
(ID111694). Denne ble frigitt og utgravd i forbindelse med reguleringsplan i 2007. Nord i 
planområdet er et jorde som vurderes å ha potensial for funn av automatisk fredete kulturminner 
uten synlig markering. Fylkesrådmannen vil således kreve arkeologisk registrering av planområdet. 
Kravet er hjemlet i kulturminneloven § 9. I planen nærområde, rundt Solbergkrysset er det gjort 
svært mange bosetnings- og gravfunn fra jernalderen som er med på å styrke vurderingen av at det 
også kan finnes tilsvarende spor i deler av planområdet.

Budsjett
På bakgrunn av det tilsendte materialet er feltregistreringene anslått til 2 dagsverk. Undersøkelsene 
vil foregå ved maskinell sjakting. Tidsoverslaget omfatter igjenfylling av søkesjaktene, og 
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maskinkostnader til dette er lagt inn i vedlagt budsjett. Det er i tillegg beregnet to dagsverk til for-
og etterarbeid.

De totale registreringskostnadene er stipulert til inntil kr 57 137,-. Budsjettet er utarbeidet i 
henhold til Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og gjennomføring av arkeologiske 
registreringer, gjeldende fra 1. januar 2016. http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-
forvaltningen/Arkeologi/Budsjett-og-regnskap Det vil bli fakturert for faktisk medgått arbeidstid. 
Fakturerte kostnader vil ikke overstige budsjettert beløp. 

Bestilling
All erfaring tilsier at avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner bør gjøres tidligst 
mulig i planprosessen. Hvis registreringen ikke er gjennomført før planen legges ut til offentlig 
ettersyn, kan dette medføre behov for forlenget høringsfrist.

Tiltakshaver må selv avtale tidspunkt og nærmere vilkår for registreringen med Arkeologisk 
feltenhet v/ Linn Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, BestillingFeltenheten@afk.no
Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt på 
høsten, bør bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet.

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Planområdet grenser i vest 
mot det eldre gårdstunet på Østre Solberg gård. På tunet ligger det fire SEFRAK-registrerte 
bygninger. Hovedhuset har SEFRAK-nummer 0214-108-002, og er ifølge registreringen muligens 
oppført på begynnelsen av 1700-tallet. Bygget skal også ha vært brukt som skysstasjon. 
Bryggerhuset har SEFRAK-nummer 0214-108-003, og er ifølge registreringen oppført en gang i 
løpet av 1800-tallet. Grisehuset har SEFRAK-nummer 0214-108-005, og er ifølge registreringen 
også oppført en gang i løpet av 1800-tallet. Grisehuset er tilbygget en låve med SEFRAK-nummer 
0214-108-004. Låven skal ha blitt oppført før 1900.

Det gamle tunet på Østre Solberg gård har kulturminneverdi. Planarbeid varslet for ny bebyggelse 
mot øst bør vise hensyn til det gamle tunet på Østre Solberg.    

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

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Anne Traaholt
seniorrådgiver plan og miljø seniorrådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.

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

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



From: Gro Vognstølen
To: "christian.nord@asplanviak.no"
Cc: Harald Skogholt; "joakimskogholt@gmail.com"
Subject: Solbergveien 1 m.fl.
Date: onsdag 18. januar 2017 16.28.08
Attachments: Solbergveien 1.docx

 
Vi viser til deres brev av 13.12.2016 vedr. Follohus Eiendom AS (detaljregulering av en del av
Østre Solberg gnr. 102, bnr. 1, Solbergveien 1).
 
Vedlagt følger våre merknader til saken. Vi gjør oppmerksom på at en del av merknadene er
rettet til Ås kommune. Bakgrunnen er tidligere sak vedr. ulovlig bruk av området. Denne saken
har vært behandlet i Hovedutvalg for teknikk og miljø flere ganger.
 
Vi har ikke fått mulighet til å kommentere omdisponeringen tidligere, og vi har følgelig en rekke
merknader til denne.
 
Vi ber om bekreftelse på mottak av denne mailen.
 
_________________________________________________________________________________________
Med vennlig hilsen
 

Gro Vognstølen
 
Mobil: 48 14 93 93
           
Skovlyveien 6
N-1406 Ski 
 
________________________________________________________________________________________
 
Denne mail kan inneholde konfidensiell informasjon og er kun ment til bruk for adressaten. 
Vennligst ta kontakt med avsender om De mottar denne  mailen ved en feil eller misforståelse.   
 
________________________________________________________________________________________
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Asplan Viak AS



Nordby, 18. januar 2017



Solbergveien 1 mfl. – varsel om igangsetting av detaljregulering av 13. desember 2016



Vi viser til ovennevnte varsel med svarfrist 20. januar 2017. 

Det er i varselet bedt om innspill til planarbeidet.  Da vi ikke tidligere har hatt mulighet til å komme med innspill til omdisponeringen, vil vi også komme med innspill og kommentarer til denne.  

Basert på tidligere beslutninger og kontakt med Ås kommune er vi svært overrasket over at eiendommen ønskes omregulert.  I forbindelse med at store deler av området i 2014, 2015 og 2016 har vært benyttet som riggområde for arbeider i Nordbyveien. Benyttelsen som riggområdet pågikk i ca. 2,5 år, og i store deler av perioden ble området benyttet ulovlig.  Ulovlig både med hensyn til at det ble benyttet et areal som var mer enn dobbelt så stort som regulert, og at det ble utført arbeider der som ikke inngikk i reguleringer (blant annet pigging og massehåndtering). Lovbruddene ble gjentatte ganger påpekt til Statens Vegvesen, entreprenør Isachsen Anlegg AS, og Ås Kommune. Etter vår vurdering ble den ulovlige benyttelsen i særdeles liten grad forfulgt fra Ås kommune, til tross for at Ås kommune er forpliktet ved lov er forpliktet til å forfølge lovbruddene (plan- og bygningsloven §32-1).  Lovbruddene ble til en viss grad fulgt opp etter gjentatt stort press fra oss, og det tok over 1 år å stoppe den ulovlige bruken. 

Forutsetningen for benyttelse av et landbruksområde til riggområde var at dette skulle tilbakeføres til landbruk ved ferdigstillelse.  Vedtak om tilbakeføring til jordbruk ble truffet, og var hele tiden en forutsetning for benyttelsen.  At grunneier og Statens Vegvesen nå skal belønnes med å slippe unna denne forpliktelsen, gir etter vår vurdering helt feil signaleffekt.

Vi mener at den foreslåtte omdisponeringen ikke skal godkjennes, og at matjorden skal tilbakeføres til opprinnelig formål, slik kommunen selv har vedtatt og vektlagt i tidligere behandling av saker på denne eiendommen. 

Jordet har vært benyttet til dyrket mark fram til det ble benyttet som riggområde. Entreprenør og Statens Vegvesen som var ansvarlig for riggområdet var klar på at det var grunneier Arne Viggo Johansen som hadde gitt dem tillatelse til å utvide riggområdet. Ved å tillate en omregulering av tomten så vil Ås kommune gi aksept for at det er akseptabelt for en grunneier å ødelegge matjord for å få omregulert et areal. Med den «grønne» profilen Ås kommune ønsker å profiere, er vi veldig forundret over at  dette er noe kommunen kan tenke seg å gjøre.

Vi reagerer også på dette i og med at Ås kommune i forbindelse med klagesak knyttet til bruken av tomt som riggområde var veldig klar på at området skal tilbakeføres til matjord i etterkant. Vi viser videre til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 07.03.2016 vedr. Vedtak i klagesak-Ås kommune. Nordbyveien riggområde. I brevet (side 4) står følgende (vår understrekning):

"Kommunen har konkludert med at tiltaket ikke vesentlig vil tilsidesette hensynene bak reguleringsformålene. Kommunen skriver bl.a. følgende i sin vurdering: «Selv om hensynene bak formålet i kommune- og reguleringsplanen nok må anses å bli tilsidesatt i denne anleggsperioden, kan de ikke anses å bli vesentlig tilsidesatt etter rådmannens syn. Dette bunner i tiltakets midlertidighet. Området skal føres tilbake til opprinnelig formål når arbeidene er fullført. Området vil da igjen tilrettelegges for landbruk ved at det igjen blir dyrka mark der anleggsriggen ligger i dag. Naboene mener grunneier har andre planer for området enn landbruk i fremtiden, men dette er kun spekulasjoner som rådmannen ikke kan ta stilling til. Rådmannen presiserer likevel at en forutsetning for ovennevnte er at anleggsområdet ikke medfører at jordas produksjonsevne blir forringet. Rådmannen stiller seg noe tvilende til om områdets produksjonsevne blir god i fremtiden, men dette må landbruksmyndigheten eventuelt ta nærmere stilling til."

Vi finner utsagnene over ganske oppsiktsvekkende basert på at kommunestyret 03.02.2016 hadde omdisponert arealet til bolig.  Vedtaket om omdisponering var således allerede fattet når Fylkesmannen skriver at det bare er spekulasjoner fra naboer at de mener grunneier har andre planer. I og med at Ås kommune allerede hadde fattet beslutning om dette, må jo kommunen ha holdt opplysninger tilbake for Fylkesmannen. Dette er selvfølgelig forhold vi kommer til å følge opp i videre saksbehandling om omregulering godkjennes av kommunen.  

Vi ønsker at behandlingen av omregulering fattes av andre enn Ås kommune, da de reguleringer som foretas i Ås kommune jevnlig synes å ikke følge de krav som settes av sentrale myndigheter.  Vi leser stadig om at reguleringer som ønskes gjennomført av kommunen tilsidesettes og ikke tillates gjennomført, hovedsakelig fordi reguleringene er for langt fra trafikalt knutepunkt.

Hvis Ås kommune går vekk fra egne vedtak om at området skal tilbakeføres til opprinnelig formål etter bruken som riggområde, stiller vi spørsmål ved kommunens interesser og hvorvidt denne overlapper med innbyggernes interesser, og kommunens kompetanse til å følge opp saker knyttet til Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Dette vil være en så grov ulovlig behandling av egne innbyggere at dette er en sak som vi vil forfølge.

Vi mener at det bør gis en tilbakemelding fra kommunen på hvorfor omdisponering er gjort, samt hvorfor matjorden i Solberg området ikke vernes bedre, da Ås kommune ellers prøver å fremstå som opptatt av vern av matjord. 



Anleggsstøy/trafikkstøy:

I tillegg til å bli holdt for narr av Ås kommune om tilbakeføringen av matjorden mener vi at vi blir utsatt for uforholdsmessig mye støy. Vi har hatt riggområde som nærmeste nabo fra sommeren 2014 til jul 2016 (2 ½ år).  Det har til tider vært så mye støy at vi ikke har kunnet oppholde oss i husene, også i helger og ferier.  Riggområdet har også vært brukt langt utenfor de tidsperioder det har vært regulert for. Da representanter fra Ås kommune etter mange måneder og flere henvendelser hadde en befaring ble forholdene vurdert som så ille at et hastevedtak om umiddelbar stans av ulovlig bruk av riggområdet ble fattet samme dag. Selv om vi etter 1 ½ år var kvitt den verste støyen med pigging og massehåndtering, har det vært mye støy og støv under hele perioden.  Det at vi igjen skal utsettes for et anleggsområdet, mener vi gir enkelte innbyggere uforholdsmessig mye støy i svært lang periode.

Nordbyveien har for øvrig som miljøgate blitt et langt større støykilde.  Oppbygging av veien og anlegging av rundkjøringer med oppbremsing og akselerasjon, har gitt et helt annet støybilde enn tidligere. 



Trafikk:

Vi er kjent med at det er utført trafikkmålinger som konkluderer med at området kan tåle ytterligere utbygging. Vi er ikke enige i denne vurderingen. Beslutningstakerne i Ås kommune (politikere og administrasjon) er lite kjent i Solberg området. Da vi klaget på riggområdet, framkom det at de fleste politikere som tok beslutninger i saken var ukjent med forholdene i Nordbyveien. Ingen av saksbehandlerne i administrasjonen vi var i kontakt med hadde kjørt Nordbyveien. Det måtte følgelig gjennomføres en befaring for at de skulle se omfanget av problemet. Vi mener følgelig at administrasjonen og politikerne har for stor avstand til Solberg krets, til at de kan ta avgjørelser til beste for innbyggerne. Hele trafikkbildet i Nordbyveien har «brutt sammen».  Det kan ta opptil 30-40 minutter å kjøre 2 kilometer til Ski (før 3-5 minutter). Basert på planer i Ski sentrum (som vi er usikker på i hvilken utstrekning administrasjon/politikere) i Ås er kjent med, har vi liten tro på vesentlige bedre trafikkforhold selv når Nordbyveien bro åpner.  Når det fra Solberg i dag i enkelte tilfeller kan kjøres raskere til Oslo sentrum enn Ski sentrum, klarer vi ikke å se at administrasjon/politikere har tatt innover seg trafikksituasjonen, når det uttales at veien tåler vesentlig mer trafikk (i plannotatene til utbyggingen av Solberg Øst).  Vi mener helt klart at utbygging og trafikk i Solberg må sees sammen med hva som skjer i Ski sentrum, noe det for oss virksom som om politikere i Ås i liten grad gjør.



Vi reagerer sterkt på at bomiljøet på Solberg i liten grad blir vektlagt av politikerne i Ås. I artikkel fra Ås avis med tittel «-Dette henger ikke på greip!» datert 25/12/16 er leder for Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) Live Holck Johannesen kritisk til utbygging i Ås sentrum, blant annet da dette kan «ødelegge de gode boområdene som allerede er i sentrum i dag, og som gjør Ås til Ås». Vi vil oppfordre politikerne til å ha samme holdning og omtanke for Solberg som det vises for Ås sentrum. Det har de siste årene blitt foretatt flere tvilsomme omreguleringer i området, f.eks. Møller Bil som har blitt plassert midt i et boligfelt og ved gangsti til barnehage og barneskole. Solberg har opplevd en voldsom utbygning de siste årene. Vi er derfor av den oppfatning at andre deler av Ås kommune heller bør bygges ut først.

Vårt inntrykk er at innbyggerne på Solberg har svært liten innflytelse i reguleringsprosesser, med unntak av grunneier Viggo Johansen som selger tomter til Ås kommune og utbyggere. Vi håper at våre innspill vil bli vurdert seriøst av administrasjonen og politikerne. Vi ber imidlertid om å få oppgitt klageinstans hvis omregulering til boliger finner sted. 

Som nevnt ovenfor kommer vi til å be om at området ikke reguleres.  Hvis området likevel skulle bli regulert, har vi klare oppfatningen med oppføring av blokkbebyggelse.  Området som ønskes omregulert grenser til et eldre byggefelt langt fra Ås sentrum (ca. 10 km).  Vi har problemer med å se hvorfor kommunen skal regulere inn blokkbebyggelse i etablerte villaområder langt fra Ås sentrum.   Det planlegges et annet kjempeprosjekt i Solberg krets.  Bebyggelsen her vil så langt jeg har observert ikke grense mot etablert villabebyggelse, selv om vi har problemer med se den voldsomme utbyggingen som ønskes opp mot Ski grense, lengst mulig fra Ås sentrum.  Nesten all infrastruktur knyttes opp mot Ski kommune, og burde kanskje heller vært regulert av Ski kommune?  For oss som bor i området virker det i alle fall som Solberg er gjenstand for vesentlig annen regulering enn hva som skjer i andre deler av kommunen. Det vil snart ikke være landbruksarealer igjen på Øvre Nordby (øst for E18).



Konklusjon:

Vi mener at jordet skal tilbakeføres til dyrket mark og ikke benyttes til boligbygging, i tråd med vedtak.

Dersom matjorden er ødelagt, må grunneier straffefølges, ikke belønnes med salg av tomter. 

Ås kommune bør vurdere om saksbehandlere/administrasjonen er habil i saken. 

Klageinstans ønskes oppgitt hvis omregulering/omdisponering finner sted. 

Utbyggingen i Solberg krets gir uforholdsmessig stor belastning på innbyggerne sett opp mot skjerming av Ås sentrum. 



Ås, 18.01.2017.

Gro Vognstølen og Harald Skogholt (eiendom 102/342), Joakim Skogholt (eiendom 102/80)



Asplan Viak AS 

 

Nordby, 18. januar 2017 

 

Solbergveien 1 mfl. – varsel om igangsetting av detaljregulering av 13. desember 2016 

 

Vi viser til ovennevnte varsel med svarfrist 20. januar 2017.  

Det er i varselet bedt om innspill til planarbeidet.  Da vi ikke tidligere har hatt mulighet til å 
komme med innspill til omdisponeringen, vil vi også komme med innspill og kommentarer til 
denne.   

Basert på tidligere beslutninger og kontakt med Ås kommune er vi svært overrasket over at 
eiendommen ønskes omregulert.  I forbindelse med at store deler av området i 2014, 2015 og 
2016 har vært benyttet som riggområde for arbeider i Nordbyveien. Benyttelsen som 
riggområdet pågikk i ca. 2,5 år, og i store deler av perioden ble området benyttet ulovlig.  
Ulovlig både med hensyn til at det ble benyttet et areal som var mer enn dobbelt så stort som 
regulert, og at det ble utført arbeider der som ikke inngikk i reguleringer (blant annet pigging 
og massehåndtering). Lovbruddene ble gjentatte ganger påpekt til Statens Vegvesen, 
entreprenør Isachsen Anlegg AS, og Ås Kommune. Etter vår vurdering ble den ulovlige 
benyttelsen i særdeles liten grad forfulgt fra Ås kommune, til tross for at Ås kommune er 
forpliktet ved lov er forpliktet til å forfølge lovbruddene (plan- og bygningsloven §32-1).  
Lovbruddene ble til en viss grad fulgt opp etter gjentatt stort press fra oss, og det tok over 1 år 
å stoppe den ulovlige bruken.  

Forutsetningen for benyttelse av et landbruksområde til riggområde var at dette skulle 
tilbakeføres til landbruk ved ferdigstillelse.  Vedtak om tilbakeføring til jordbruk ble truffet, og 
var hele tiden en forutsetning for benyttelsen.  At grunneier og Statens Vegvesen nå skal 
belønnes med å slippe unna denne forpliktelsen, gir etter vår vurdering helt feil signaleffekt. 

Vi mener at den foreslåtte omdisponeringen ikke skal godkjennes, og at matjorden skal 
tilbakeføres til opprinnelig formål, slik kommunen selv har vedtatt og vektlagt i tidligere 
behandling av saker på denne eiendommen.  

Jordet har vært benyttet til dyrket mark fram til det ble benyttet som riggområde. 
Entreprenør og Statens Vegvesen som var ansvarlig for riggområdet var klar på at det var 
grunneier Arne Viggo Johansen som hadde gitt dem tillatelse til å utvide riggområdet. Ved å 
tillate en omregulering av tomten så vil Ås kommune gi aksept for at det er akseptabelt for en 
grunneier å ødelegge matjord for å få omregulert et areal. Med den «grønne» profilen Ås 



kommune ønsker å profiere, er vi veldig forundret over at  dette er noe kommunen kan tenke 
seg å gjøre. 

Vi reagerer også på dette i og med at Ås kommune i forbindelse med klagesak knyttet til 
bruken av tomt som riggområde var veldig klar på at området skal tilbakeføres til matjord i 
etterkant. Vi viser videre til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 07.03.2016 vedr. 
Vedtak i klagesak-Ås kommune. Nordbyveien riggområde. I brevet (side 4) står følgende (vår 
understrekning): 

"Kommunen har konkludert med at tiltaket ikke vesentlig vil tilsidesette hensynene bak 
reguleringsformålene. Kommunen skriver bl.a. følgende i sin vurdering: «Selv om hensynene bak 
formålet i kommune- og reguleringsplanen nok må anses å bli tilsidesatt i denne anleggsperioden, kan 
de ikke anses å bli vesentlig tilsidesatt etter rådmannens syn. Dette bunner i tiltakets midlertidighet. 
Området skal føres tilbake til opprinnelig formål når arbeidene er fullført. Området vil da igjen 
tilrettelegges for landbruk ved at det igjen blir dyrka mark der anleggsriggen ligger i dag. Naboene 
mener grunneier har andre planer for området enn landbruk i fremtiden, men dette er kun 
spekulasjoner som rådmannen ikke kan ta stilling til. Rådmannen presiserer likevel at en forutsetning 
for ovennevnte er at anleggsområdet ikke medfører at jordas produksjonsevne blir forringet. 
Rådmannen stiller seg noe tvilende til om områdets produksjonsevne blir god i fremtiden, men dette 
må landbruksmyndigheten eventuelt ta nærmere stilling til." 

Vi finner utsagnene over ganske oppsiktsvekkende basert på at kommunestyret 03.02.2016 
hadde omdisponert arealet til bolig.  Vedtaket om omdisponering var således allerede fattet 
når Fylkesmannen skriver at det bare er spekulasjoner fra naboer at de mener grunneier har 
andre planer. I og med at Ås kommune allerede hadde fattet beslutning om dette, må jo 
kommunen ha holdt opplysninger tilbake for Fylkesmannen. Dette er selvfølgelig forhold vi 
kommer til å følge opp i videre saksbehandling om omregulering godkjennes av kommunen.   

Vi ønsker at behandlingen av omregulering fattes av andre enn Ås kommune, da de 
reguleringer som foretas i Ås kommune jevnlig synes å ikke følge de krav som settes av 
sentrale myndigheter.  Vi leser stadig om at reguleringer som ønskes gjennomført av 
kommunen tilsidesettes og ikke tillates gjennomført, hovedsakelig fordi reguleringene er for 
langt fra trafikalt knutepunkt. 

Hvis Ås kommune går vekk fra egne vedtak om at området skal tilbakeføres til opprinnelig 
formål etter bruken som riggområde, stiller vi spørsmål ved kommunens interesser og 
hvorvidt denne overlapper med innbyggernes interesser, og kommunens kompetanse til å 
følge opp saker knyttet til Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Dette vil være en så 
grov ulovlig behandling av egne innbyggere at dette er en sak som vi vil forfølge. 

Vi mener at det bør gis en tilbakemelding fra kommunen på hvorfor omdisponering er gjort, 
samt hvorfor matjorden i Solberg området ikke vernes bedre, da Ås kommune ellers prøver å 
fremstå som opptatt av vern av matjord.  

 



Anleggsstøy/trafikkstøy: 

I tillegg til å bli holdt for narr av Ås kommune om tilbakeføringen av matjorden mener vi at vi 
blir utsatt for uforholdsmessig mye støy. Vi har hatt riggområde som nærmeste nabo fra 
sommeren 2014 til jul 2016 (2 ½ år).  Det har til tider vært så mye støy at vi ikke har kunnet 
oppholde oss i husene, også i helger og ferier.  Riggområdet har også vært brukt langt utenfor 
de tidsperioder det har vært regulert for. Da representanter fra Ås kommune etter mange 
måneder og flere henvendelser hadde en befaring ble forholdene vurdert som så ille at et 
hastevedtak om umiddelbar stans av ulovlig bruk av riggområdet ble fattet samme dag. Selv 
om vi etter 1 ½ år var kvitt den verste støyen med pigging og massehåndtering, har det vært 
mye støy og støv under hele perioden.  Det at vi igjen skal utsettes for et anleggsområdet, 
mener vi gir enkelte innbyggere uforholdsmessig mye støy i svært lang periode. 

Nordbyveien har for øvrig som miljøgate blitt et langt større støykilde.  Oppbygging av veien 
og anlegging av rundkjøringer med oppbremsing og akselerasjon, har gitt et helt annet 
støybilde enn tidligere.  

 

Trafikk: 

Vi er kjent med at det er utført trafikkmålinger som konkluderer med at området kan tåle 
ytterligere utbygging. Vi er ikke enige i denne vurderingen. Beslutningstakerne i Ås kommune 
(politikere og administrasjon) er lite kjent i Solberg området. Da vi klaget på riggområdet, 
framkom det at de fleste politikere som tok beslutninger i saken var ukjent med forholdene i 
Nordbyveien. Ingen av saksbehandlerne i administrasjonen vi var i kontakt med hadde kjørt 
Nordbyveien. Det måtte følgelig gjennomføres en befaring for at de skulle se omfanget av 
problemet. Vi mener følgelig at administrasjonen og politikerne har for stor avstand til Solberg 
krets, til at de kan ta avgjørelser til beste for innbyggerne. Hele trafikkbildet i Nordbyveien har 
«brutt sammen».  Det kan ta opptil 30-40 minutter å kjøre 2 kilometer til Ski (før 3-5 
minutter). Basert på planer i Ski sentrum (som vi er usikker på i hvilken utstrekning 
administrasjon/politikere) i Ås er kjent med, har vi liten tro på vesentlige bedre trafikkforhold 
selv når Nordbyveien bro åpner.  Når det fra Solberg i dag i enkelte tilfeller kan kjøres raskere 
til Oslo sentrum enn Ski sentrum, klarer vi ikke å se at administrasjon/politikere har tatt 
innover seg trafikksituasjonen, når det uttales at veien tåler vesentlig mer trafikk (i 
plannotatene til utbyggingen av Solberg Øst).  Vi mener helt klart at utbygging og trafikk i 
Solberg må sees sammen med hva som skjer i Ski sentrum, noe det for oss virksom som om 
politikere i Ås i liten grad gjør. 

 

Vi reagerer sterkt på at bomiljøet på Solberg i liten grad blir vektlagt av politikerne i Ås. I 
artikkel fra Ås avis med tittel «-Dette henger ikke på greip!» datert 25/12/16 er leder for 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) Live Holck Johannesen kritisk til utbygging i Ås 



sentrum, blant annet da dette kan «ødelegge de gode boområdene som allerede er i sentrum 
i dag, og som gjør Ås til Ås». Vi vil oppfordre politikerne til å ha samme holdning og omtanke 
for Solberg som det vises for Ås sentrum. Det har de siste årene blitt foretatt flere tvilsomme 
omreguleringer i området, f.eks. Møller Bil som har blitt plassert midt i et boligfelt og ved 
gangsti til barnehage og barneskole. Solberg har opplevd en voldsom utbygning de siste 
årene. Vi er derfor av den oppfatning at andre deler av Ås kommune heller bør bygges ut 
først. 

Vårt inntrykk er at innbyggerne på Solberg har svært liten innflytelse i reguleringsprosesser, 
med unntak av grunneier Viggo Johansen som selger tomter til Ås kommune og utbyggere. Vi 
håper at våre innspill vil bli vurdert seriøst av administrasjonen og politikerne. Vi ber 
imidlertid om å få oppgitt klageinstans hvis omregulering til boliger finner sted.  

Som nevnt ovenfor kommer vi til å be om at området ikke reguleres.  Hvis området likevel 
skulle bli regulert, har vi klare oppfatningen med oppføring av blokkbebyggelse.  Området som 
ønskes omregulert grenser til et eldre byggefelt langt fra Ås sentrum (ca. 10 km).  Vi har 
problemer med å se hvorfor kommunen skal regulere inn blokkbebyggelse i etablerte 
villaområder langt fra Ås sentrum.   Det planlegges et annet kjempeprosjekt i Solberg krets.  
Bebyggelsen her vil så langt jeg har observert ikke grense mot etablert villabebyggelse, selv 
om vi har problemer med se den voldsomme utbyggingen som ønskes opp mot Ski grense, 
lengst mulig fra Ås sentrum.  Nesten all infrastruktur knyttes opp mot Ski kommune, og burde 
kanskje heller vært regulert av Ski kommune?  For oss som bor i området virker det i alle fall 
som Solberg er gjenstand for vesentlig annen regulering enn hva som skjer i andre deler av 
kommunen. Det vil snart ikke være landbruksarealer igjen på Øvre Nordby (øst for E18). 

 

Konklusjon: 

Vi mener at jordet skal tilbakeføres til dyrket mark og ikke benyttes til boligbygging, i tråd med 
vedtak. 

Dersom matjorden er ødelagt, må grunneier straffefølges, ikke belønnes med salg av tomter.  

Ås kommune bør vurdere om saksbehandlere/administrasjonen er habil i saken.  

Klageinstans ønskes oppgitt hvis omregulering/omdisponering finner sted.  

Utbyggingen i Solberg krets gir uforholdsmessig stor belastning på innbyggerne sett opp mot 
skjerming av Ås sentrum.  

 

Ås, 18.01.2017. 

Gro Vognstølen og Harald Skogholt (eiendom 102/342), Joakim Skogholt (eiendom 102/80) 
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