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Utvalg for areal, klima og byggesak har behandlet saken i møte 05.05.2020 sak 28/ 20
Behandling:
Anne-Beth Skrede (Ap) fremmet følgende forslag:
Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 vedtas med følgende tillegg i
reguleringsbestemmelsene for Kirkeveien 1, § 3.12 "Parkering"; I første avsnitt, tilføyes følgende
etter siste setning: "For å tilrettelegge for varelevering, skal tilstrekkelig fri høyde i
atkomst/ nedkjøring og i deler av parkeringsanlegget søkes ivaretatt." Vedtaket er fattet i medhold av
plan- og bygningsloven § 12-12.
Marthe Arnesen (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
• Nytt punkt 2: Reguleringen av Kirkeveien 1, inkludert renovasjonsløsning, skal ikke være til hinder
for å realisere planfri Parkaksen i tråd med Design- og funksjonsplan for Ski sentrum.
• Nytt punkt 3: Varelevering skal i framtidig løsning gjøres fortrinnsvis fra Kirkeveien, ikke fra
Jernbaneveien.

Votering:
Rådmannens forslag og Anne-Beth Skredes (Ap) ble satt opp mot hverandre. Skredes forslag støttes
enstemmig, og rådmannens forslag falt.
Marthe Arnesens (MDG) tilleggsforslag første kulepunkt støttes 8 mot 5 stemmer (4H, 1FrP).
Marthe Arnesens (MDG) tilleggsforslag andre kulepunkt støttes 8 mot 5 stemmer (4H, 1FrP).
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Utvalg for areal, klima og byggesaks innstilling 05.05.2020:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 vedtas med følgende
tillegg i reguleringsbestemmelsene for Kirkeveien 1, § 3.12 "Parkering"; I første avsnitt, tilføyes
følgende etter siste setning: "For å tilrettelegge for varelevering, skal tilstrekkelig fri høyde i
atkomst/nedkjøring og i deler av parkeringsanlegget søkes ivaretatt." Vedtaket er fattet i
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Reguleringen av Kirkeveien 1, inkludert renovasjonsløsning, skal ikke være til hinder for å
realisere planfri Parkaksen i tråd med Design- og funksjonsplan for Ski sentrum.
3. Varelevering skal i framtidig løsning gjøres fortrinnsvis fra Kirkeveien, ikke fra Jernbaneveien.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.05.2020 sak 94/20
Behandling/votering:
Innstillingens

Pkt 1 enstemmig vedtatt
Pkt 2 enstemmig vedtatt
Pkt 3 vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, Frp, PP)

Kommunestyrets vedtak 14.05.2020:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 vedtas med følgende
tillegg i reguleringsbestemmelsene for Kirkeveien 1, § 3.12 "Parkering"; I første avsnitt, tilføyes
følgende etter siste setning: "For å tilrettelegge for varelevering, skal tilstrekkelig fri høyde i
atkomst/nedkjøring og i deler av parkeringsanlegget søkes ivaretatt." Vedtaket er fattet i
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Reguleringen av Kirkeveien 1, inkludert renovasjonsløsning, skal ikke være til hinder for å
realisere planfri Parkaksen i tråd med Design- og funksjonsplan for Ski sentrum.
3. Varelevering skal i framtidig løsning gjøres fortrinnsvis fra Kirkeveien, ikke fra Jernbaneveien.
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Saksfremlegg

Detaljregulering for Kirkeveien 1, Ski sentrum
2. gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 vedtas. Vedtaket er
fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Kort oppsummert
Lund og Slaatto Arkitekter AS har fremmet et privat forslag på vegne av Vinkl AS.
Planforslaget foreslår en bymessig fortetting av eiendommen med næringsareal på
bakkeplan og i 2. etasje i eksisterende bygg mot Parkaksen, og boliger i øvrige etasjer. Det
legges til rette for 6 etasjer i nordøst og 4 etasjer i sydvest. Totalt ca. 37- 40 boenheter.
Avkjørsel til eiendommen er planlagt fra Kirkeveien. Denne legger også til rette for å koble
planområdets parkeringsareal sammen med P-kjeller under Parkaksen, samt adkomst for
naboeiendommer i Parkaksen. Det legger til rette for at dagens adkomst til P-anlegget under
Parkaksen fra Jernbaneveien i framtiden kan avvikles. Dette plangrepet vil legge til rette for
at høydeforskjellen langs Parkaksen mot Jernbaneveien jevnes ut, og at byrommet kan
fremstå som attraktivt og urbant med en dominant grønn karakter i tråd med Funksjons- og
designplanen.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
og kommuneplanens arealdel, men fraviker på flere punkter fra områdeplanen. Avvikene er
beskrevet tidligere i planprosessen, behandlet politisk både ved 1. gangsbehandling
5.12.2018 og ved foreløpig vurdering etter offentlig ettersyn i Plan og bygningsutvalget i Ski
kommune 19.06.2019. Saken legges nå fram til sluttbehandling.

Faktaopplysninger
Planforslaget for Kirkeveien 1 ligger innenfor områdereguleringsplan for Ski sentrum, vedtatt
11.05.2016. Oppstart av planarbeid ble varslet den 23.06.2016. Planområdet ble foreslått
utvidet og det ble varslet endring av planområdet den 7.4.2017.
Planbehandlingen har vært utsatt flere ganger blant annet fordi fremdriften i reguleringen for
fylkesvei 152, Kirkeveien har vært forsinket, og fordi revidering av rekkefølgebestemmelsene
for områdereguleringsplanen pågår.
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i Plan- og byggesaksutvalgets i Ski kommune den
5.12.2018 med følgende vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Ski kommune å legge forslag til
detaljregulering for Kirkeveien 1 ut til offentlig ettersyn.
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a) Blågrønn faktor settes til minimum 0,62.
b) I reguleringsbestemmelsene § 4.6 parkering foreslås det at «minimum 5 % av parkeringsplassene
for bil skal utformes som handicapplasser». Dette justeres opp til 10 %.
c) I reguleringsbestemmelsene § 7 foreslås det at «Kommunen kan ved byggesaksbehandling
godkjenne at del av parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1 meter». Til
andregangsbehandlingen ber utvalget om en nærmere redegjørelse for hvorfor og hvor stor del det er
snakk om.
d) I reguleringsbestemmelsene § 7 foreslås det at «Minst 20 % av parkeringsplassene skal ha
ladepunkt for el-biler, og bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene
for opplading.» Dette endres til at «Minst 50 % av parkeringsplassene skal ha ladepunkt for el-biler, og
bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 100 % av parkeringsplassene for opplading.»
e) Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 4.5 og § 8: Materialene skal være giftfrie og miljøvennlige.
Underlag med plast- og gummigranulater tillates ikke.
f) Endring av forslag til § 4.4: Det åpnes for inntil to boenheter med areal på mellom 25-35 m2
g) Utvalget deler rådmannens vurdering om at «fløyen mot Parkaksen må få redusert høyden mot
Rutheimsgården til maks 4 etasjer, kote 149, tilsvarende fløyen mot Kirkeveien».
h) Parkeringsplasser dimensjoneres etter Statens Vegvesens håndbok N100, dog må hver
biloppstillingsplass være på minst 2,5m x 5,0m.«

Rådmannens tilleggsvurdering i saksframlegget ved 1. gangsbehandling er viktig for videre
behandling av saken:
«Rådmannen krever at reguleringsbestemmelser i detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 ved
sluttbehandling i størst mulig grad samordnes med reguleringsbestemmelsene for områdeplan for Ski
sentrum og andre sentrumsplaner, både i en formell oppbygging og innholdsmessig. Rådmannen
understreker særlig behovet for at en presis og tydelig formulering av rekkefølgebestemmelser, som
viderefører rekkefølgekrav § 8.1 i områdeplanen (Byrom og gater i sentrumskjernen), innarbeides i alle
sentrumsplaner, og at dette er innarbeidet senest ved sluttbehandling.»

Hovedgrepene i planforslaget ble vurdert og behandlet som en foreløpig vurdering i Plan- og
byggesaksutvalgets den 19.6.2019, og det ble fattet følgende vedtak:
«Planforslaget viser et godt, helhetlig og kompakt plangrep. Planforslaget er i samsvar med den
regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus og kommuneplanens arealdel. Avvikene fra
områdeplanens bestemmelser er ikke vesentlige. Avvik fra planens hovedintensjoner vurderes til å
aksepteres.»

Parallelt med utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 har arbeidet med
strategi for utbyggingsavtaler for Ski sentrum pågått. Strategiarbeidet har synliggjort behov
for revidering av rekkefølgebestemmelsene i områdereguleringsplan for Ski sentrum. Strategi
for utbyggingsavtaler og reviderte rekkefølgebestemmelser vil legge grunnlag for inngåelse
av utbyggingsavtaler for de enkelte utbyggingsområdene. Utbyggingsavtaler regulerer
gjennomføringen av reguleringsplaner, avklarer økonomisk fordeling av kostnader til for
eksempel infrastruktur som gater, torg og byrom og fordeler ansvar for opparbeiding av
tiltakene. Kommunen kan med andre ord sikre at utbyggerne bidrar i oppgraderingen og
etableringen av felles infrastruktur innenfor det som kan sies å være nødvendig og
forholdsmessig for deres utbygging. En forutsetning for at rekkefølgebestemmelsene skal
kunne gjennomføres ved bruk av utbyggingsavtaler, er at bestemmelsene er innenfor
rammene fastsatt i plan- og bygningslovens § 17-3, 3. ledd.
Strategi for utbyggingsavtaler, revidert renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum og reviderte
rekkefølgebestemmelser er ikke vedtatt, men forslag til rekkefølgebestemmelsene for
Kirkeveien 1 er utformet i samsvar med administrasjonens foreløpige konklusjoner i
arbeidene. Det er i planforslaget tatt høyde for de endringer som kommer i revisjon av
rekkefølgebestemmelsene for områdereguleringen. Forslag til rekkefølgebestemmelser
dekker foreløpig godt opp for de behovene Ski sentrum vil få knyttet til infrastruktur.
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Høringsuttalelser til offentlig ettersyn
Planforslag lå ute på høring i perioden 21.12.2018 – 8.2.2019. Offentlig ettersyn ble
annonsert i Østlandets blad den 20.12.2018 og på kommunens nettside. Berørte naboer og
myndigheter har blitt varslet med brev. Det kom 5 uttalelser. Et sammendrag av disse, med
rådmannens kommentar gjengis nedenfor. Merknadene i fulltekst er vedlagt saksfremlegget
(se vedlegg 7).
1. Statens vegvesen, brev av 7.2.2019:
Forslagstiller har vært i dialog med Statens vegvesen i forkant av offentlig ettersyn, som
bekrefter at de er enig i hovedprinsippene i planforslaget. Vegvesenet påpeker at det
mangler nødvendige rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer utforming og gjennomføring
av tiltak som berører fylkesveg 152, Kirkeveien, og understreker at rekkefølgekravet i
sentrumsplanen (§ 8.4 Fylkesveier, 2. avsnitt) må videreføres i bestemmelsene for
Kirkeveien 1, slik som rådmannen påpeker i saksframstillingen til 1.gangsbehandling.
Rådmannens kommentar:
Rekkefølgekravet er innarbeidet i reguleringsbestemmelse for detaljreguleringsplan for
Kirkeveien 1.
1. Fylkesmannen i Oslo Viken, brev av 1.2.2019:
Fylkesmannen bemerker at tiltakene beskrevet i ROS analysen ikke i tilstrekkelig grad er
fulgt opp i reguleringsbestemmelsene. Det gjelder følgende tiltak:
• Anbefaler videreføring av bestemmelsen fra sentrumsplanen tilknyttet overvann.
• Støy – krav til vindu mot stille side
• Krav om geotekniske undersøkelser
• Tiltaksplan for forurenset grunn jf. Kapittel 2 i forurensingsforskriften
Fylkesmannen forutsetter at ovennevnte punkter innarbeides i reguleringsbestemmelsene
slik at disse blir juridisk bindende.
Rådmannens kommentar:
De ovennevnte punktene er nå innarbeidet i §§ 3.6; 3.10; 3.11; 8.1; 8.2 og 8.3 i
reguleringsbestemmelsene. Bestemmelsen om overvann samsvarer med områdeplanen,
med unntak av 4 kravet til felt BGF, som etter nærmere vurdering og justering, og i samsvar
med plan- og byggesaksutvalgets vedtak fra 05.12.2018, settes til 0,62. Dette er innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene § 3.2.
2. Akershus fylkeskommune, brev av 12.2.2019:
Fylkesrådmannen mener at planen åpner for en byggehøyde som overstiger maksimal
byggehøyde fastsatt i områdeplanen. Og at det er uheldig dersom detaljplanen avviker
vesentlig fra områdeplanens bestemmelser. Fylkesrådmannen forutsetter at
rekkefølgebestemmelser i områdeplanen mht Kirkeveien videreføres i detaljplanen.
Rådmannens kommentar:
Planforslaget er i all hovedsak i tråd med områderegulering for Ski sentrum. Planforslagets
høyder avviker noe, men rådmannen mener det er akseptabelt da planforslaget viser et godt,
helhetlig og kompakt plangrep og attraktiv arkitektur med god tilpasning, særlig mot Rutheimgården, som er et viktig historisk og identitetsbærende element i byen. Dette temaet ble også
nærmere vurdert og behandlet i Plan og byggesaksutvalget 19.06.19 ved foreløpig vurdering
etter offentlig ettersyn. Basert på en helhetlig vurdering er rådmannen av den oppfatning at
avvik fra områdeplanens høydebestemmelse for deler av bygningene ikke er et vesentlig
avvik fra planens hovedintensjoner, og dermed kan aksepteres.
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Rekkefølgekravet knyttet til fv 152, Kirkeveien er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.
3. NVE, brev av 20.12.2018
Har ingen vesentlige merknader.
4. Follo Ren IKS, brev av 23.01.2019 og 27.3.2019:
Follo Ren ber om møte med utbygger og Ski kommune for å få på plass både en god
midlertidig og fremtidig løsning for avfallshåndtering for Kirkeveien 1, Ski sentrum.
Rådmannens kommentar:
Renovasjonsløsningen for bygget er prosjektert plassert i Parkaksen. Parkaksen skal endres,
og prosjektet krever derfor en midlertidig løsning og en permanent løsning. Møte med Follo
Ren er gjennomført, og uttalelsen deres er vedlagt. Follo Ren skal saksbehandle og
godkjenne både midlertidig og permanent løsning for renovasjon.
Planforslaget
Alle hovedgrepene i planen som fremmes for sluttbehandling er i samsvar med det som
allerede har blitt vurdert og behandlet i Plan- og byggesaksutvalget 19.6.19 (se vedlegg 8).
De endringer som forekommer i plankartet og bestemmelser er beskrevet nedenfor i
saksfremstillingen.
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn
Alle vedtakspunkter fra førstegangsbehandling er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene i
§§ 3.2, 3.12, 4.1.4 og 4.1.6 til annengangsbehandling.
Alle bestemmelsene er omskrevet, i samsvar med rådmannens vurdering ved 1.
gangsbehandling. Samtidig er reguleringsbestemmelsene tilpasset kommunens nye mal for
reguleringsbestemmelser, med tilsvarende presisering og justering. Endringene er i samsvar
med opprinnelige plankart (sist revidert 3.4.2020), planbeskrivelsen og Illustrasjoner til
planbeskrivelsen (sist revidert 15.5.2019).
Rekkefølgebestemmelser er innarbeidet i planen. Disse er samordnet med pågående arbeid
for endring av sentrumsplanens rekkefølgebestemmelser og strategi for utbyggingsavtaler,
på lik linje med andre pågående detaljreguleringsplaner i sentrum.
Det er gjort noe tilpasning, presisering og justering av plankartet og planbestemmelsene. Det
er også tilføyet bestemmelsesområde #4 som presiserer plassering av tilkomst fra
underjordisk parkeringsanlegg på gatetun o_GT på plankartet, med krav til utforming av
disse, formulert i reguleringsbestemmelsene § 7 Bestemmelsesområder.
I dette planforslaget foreslås parkeringsanlegget under o_GT endret fra f_PA til o_PA.
Endring fra felles parkeringsanlegg til offentlig parkeringsanlegg er en eierform som svarer
bedre til de faktiske eierforhold og intensjoner knyttet til sentrumsutviklingen generelt. Fordi
det opprinnelige reguleringsformålet parkeringsanlegg (PA) beholdes, utløser ikke endringen
av eierform krav om en ny høringsrunde. Utbyggeren er informert om endringen.
Adkomst til naboeiendommer, dvs eiendommer gnr/bnr 134/133; 134/41;134/80;134/81 og
134/82, inkludert fremtidige parkeringsbehov ved videre utvikling av disse, sikres gjennom
reguleringsbestemmelse § 1 Hensikt med planen, § 5.2 Veg (felt f_V ) og § 5.6 Offentlig
parkeringsanlegg (felt o_PA).
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Økonomiske konsekvenser
Fortetting med boliger og næringsarealer vil kunne øke kommunens skatteinntekter, men
kommunen må også øke kapasiteten på infrastruktur og tjenestetilbud som barnehager og
skoler. I rådmannens innstilling foreslås et rekkefølgekrav om at skole og
barnehagekapasitet må dokumenteres sikret før igangsettingstillatelse gis. Inngåelse av
utbyggingsavtale vil sikre midler til realisering av rekkefølgetiltak. Hvor stort bidraget blir
avklares i forhandlingene.
Kommunen skal også bidra med til opparbeidelse av felles infrastruktur i Ski sentrum. Det
vises til arbeidet med strategi for utbyggingsavtaler og revisjon av rekkefølgebestemmelsene
for områdereguleringen for Ski sentrum. Fordeling av ansvar for infrastruktur avklares
gjennom forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Bidrag til å nå kommunens mål
Planen er i tråd med overordnede regionale føringer om at det i de regionale byene skal
bygges med spesiell høy utnyttelse i områder med gangavstand til kollektivknutepunkt.
Planen legger til rette for en bymessig fortetting med høy tetthet, i gangavstand til/fra
stasjonsområdet som er et regionalt kollektivknutepunkt. Dette skal bidra til redusere behovet
for bruk at bil til daglige gjøremål, og det vil styrke grunnlaget for økt bruk av kollektivtrafikk.
Samtidig legges det til rette for en tilstrekkelig økning av aktiviteter i bysentrum.

Alternative løsninger
Alternative forslag
Den renovasjonstekniske planen for Nordre Follo kommune er under vurdering/utredning.
Det er ikke mulig å vedta detaljregulering for Kirkeveien 1 uten renovasjonsbestemmelse, da
dette er et sentralt område å regulere i en ny detaljreguleringsplan. Et alternativ er å endre
ordlyden i renovasjonsbestemmelsen til en forutsetning om at det innenfor et område på flere
kvartaler skal være eller skal tilstrebes felles løsninger for renovasjon. Ordlydsendringen er
imidlertid ikke mulig uten at reguleringsplanen går på ny høring til de berørte partene.
For å sikre valg av samme renovasjonsløsning også på den midlertidige
renovasjonsløsningen kan det være et alternativ å utsette annengangsbehandlingen av
planen slik at vedtatt renovasjonsløsning kan innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
Tidsmessig vil dette innebære en utsettelse på ca et halvt år.
Nordre Follo kommune eier eiendommen der renovasjonsløsningen i foreløpige planer er
plassert. Som grunneier må Nordre Follo kommune godta plasseringen, og har i den
sammenheng anledning til å stille vilkår. En mulighet er å påvirke valg av renovasjon på
denne måten. Oppfølging kan også skje gjennom en utbyggingsavtale mellom partene. Slike
avtaler inngås på frivillig basis, og resultatet avhenger av enighet mellom partene.
Alternativt vedtak 1:
Behandlingen av detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 utsettes til
Nordre Follos renovasjonstekniske plan er politisk vedtatt. 2. gangsbehandling skal skje ved
første politiske møte etter vedtatt renovasjonsteknisk plan.
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Alternativt vedtak 2:
Forslag til detaljregulering for Kirkeveien 1, plan-ID 3020-201601 sendes tilbake til
administrasjonen for endring av renovasjonsbestemmelsen med påfølgende høring. 2.
gangsbehandling skal finne sted så snart som mulig etter endringen. Vedtaket er fattet i
medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, første ledd, fjerde punktum.

Rådmannens vurdering:
Planforslaget støtter opp om målene for utviklingen av Ski sentrum og viser et godt, helhetlig
og kompakt plangrep og attraktiv arkitektur med god tilpasning.
Forslaget til rekkefølgebestemmelser dekker foreløpig de behovene Ski sentrum har for
infrastruktur. Det er likevel en viss risiko forbundet med å vedta planen før revisjon av
rekkefølgebestemmelsene i områderegulering for Ski sentrum er endelig vedtatt.
Rekkefølgebestemmelsene er ikke ferdigstilt, og man har derfor ingen garanti for at alle
aktuelle forhold er dekket ved detaljreguleringsplanens rekkefølgebestemmelser.
Den renovasjonstekniske planen for Ski sentrum må revideres. Ett av de store spørsmålene i
denne sammenheng er om den fremtidige ordningen for avfallshåndtering i Ski sentrum skal
være nedgravde løsninger eller søppelsug. Politisk behandling av den reviderte
renovasjonstekniske planen er planlagt gjennomført høsten 2020, såfremt nødvendige
avklaringer og utredninger er gjennomført til da. Det er med forslag til bestemmelse om
renovasjon, § 3.5, forutsatt at en ny renovasjonsteknisk plan for Nordre Follo skal vedtas.
Rådmannen vurderer at dette bør kunne aksepteres for å få gjennomført sluttbehandling av
planen nå.
Detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 har ventet lenge på sluttbehandling, og er moden for
vedtak. Utbygger har gitt uttrykk for at de ønsker saken behandlet så fort som mulig. Nordre
Follo kommune har under hele saksbehandlingen vært tydelige på at dersom planen skal
behandles før de andre regelverkene for sentrum er vedtatt, må detaljreguleringsplanen
følge områdeplanens bestemmelser.
Spesielt om Parkaksen
Nordre Follo kommune har nylig fått henvendelse i brev fra Mad arkitekter datert 20.3.2020
på vegne av grunneieren i Jernbaneveien 2 og 4 om detaljregulering for Kirkeveien 1. Brevet
tar opp forholdet til Parkaksen mellom Jernbaneveien og rådhuset. Det fremmes i denne
sammenhengen også påstander om svikt i kommunens dokumentbehandling.
Det refereres til et brev fra grunneier i Jernbaneveien 2 og 4, som ble sendt til Ski kommune
9.10.19, og som grunneier mener ikke har blitt tatt hensyn til. Brevet var et svar på en
annonse i Østlandets blad 6.9.19 om varsel om oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale i Ski sentrum. Reguleringsplaner og utbyggingsavtaler er i utgangspunktet
separate saker. Utbyggingsavtale skal i dette tilfelle omhandle opparbeidelse av teknisk og
grønn infrastruktur i Ski sentrum.
Detaljregulering for Kirkeveien 1 var på offentlig ettersyn i perioden 21.12.18 til 8.2.19.
Høringen ble annonsert og berørte grunneiere og myndigheter ble varslet med brev. Det kom
inn høringsuttalelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen, Fylkeskommune, NVE og Follo
Ren IKS (beskrevet nærmere under Høringsuttalelser til offentlig ettersyn).
Det ble ikke mottatt noen høringsuttalelse fra grunneieren i Jernbaneveien 2 og 4 til
reguleringsplanen i høringsperioden. Påstanden om dokumentsvikt hos kommunen må
derfor avvises.

side 8 av 10

Når det gjelder Parkaksen mellom Jernbaneveien og rådhuset, er dette et tema som også er
grundig behandlet i reguleringsplanen. Parkaksen skal løftes fram som et attraktivt, grønt og
urbant byrom, universelt utformet, som foreslått i både områdereguleringen for Ski sentrum
og Funksjons- og designplanen for gater, torg og parker Ski sentrum (byromskategori 1).
Forslagstiller av Kirkeveien 1 ble pålagt å regulere Parkaksen inn i sin plan for å sikre en
helhetlig god løsning i dette kvartalet, og fordi det er i tilknytning til Kirkeveien 1 at atkomsten
til parkeringsanlegget under Parkaksen skal ligge. Kirkeveien 1 er ikke grunneier i
Parkaksen. Kommunen er grunneier. Kirkeveien 1 er ikke blitt pålagt å bygge ut Parkaksen,
kun regulere løsningen.
For utvikling av dette kvartalet har det vært et viktig mål å få ryddet opp i atkomster og
parkering i denne delen av sentrum. Ny parkering under Parkaksen er foreslått regulert til
offentlig parkering. Reguleringsplanen legger til rette for ny felles atkomst og ny
garasjeløsning til eiendommene i området, også for de eiendommene som ligger nærmere
gågata (syd for Parkaksen).
Statens vegvesen har vært tydelig på at atkomst fra Jernbaneveien til dagens kulvert under
Parkaksen ikke kan opprettholdes ved utvikling av området. Atkomst må løses fra
Kirkeveien.
Grunneier i Jernbaneveien 2 og 4 har forventninger om at også framtidig løsning skal sikre
adgang for store lastebiler til garasjeanlegget med 3,4 meter høyde.
Reguleringsbestemmelsene setter krav om en minimum innvendig fri høyde på 2,4 meter.
Dette svarer til § 3.9 Parkeringskrav i reguleringsbestemmelser for områdereguleringsplan
for Ski sentrum, og sier ingenting om makshøyder i garasjeanlegget.
Dersom det er minimumsløsningen som blir realisert, innebærer det at varelevering via
kvartalets underjordiske parkeringsanlegg må skje med mindre biler enn i dag. Varelevering
med større biler vil måtte skje på gateplan fra Jernbaneveien.
Hva som bør bli den endelige høyden i det nye parkeringsanlegget må avklares i videre
prosjektering, og vil være avhengig av flere forhold, som å tilpasse behovet for god
tilgjengelighet i Parkaksen, og hvordan nye prosjekter i nærområdet kan koble seg på
anlegget.
På grunn av eiendomsforhold og høydeforskjeller på eksisterende bygg i området er det
vurdert som lite hensiktsmessig å bygge ut Parkaksen i flere omganger. Selve
gjennomføringen av Parkaksen må avklares gjennom prosjektering og samarbeid mellom
flere parter, og bør gjennomføres som ett samlet prosjekt. Et av flere verktøy for å sikre
gjennomføring er bruk av utbyggingsavtaler. Det er vesentlig å skille mellom regulering og
gjennomføring i denne saken.
Reguleringsplanen skal legge til rette for løsningene. Reguleringen er i seg selv ikke til
hinder for å øke takhøyden i parkeringsanlegget. Forslagsstiller har vist gjennom nye skisser,
datert 2.4.2020, at det er mulig (vedlegg 11-14).
I et byutviklingsperspektiv må også gårdeiere/grunneiere være forberedt på å tilpasse sin
framtidige varelevering til den øvrige utviklingen av byen.
Plankartets tegnforklaring er oppdatert med byggegrense og ny logo for Nordre Follo
kommune.
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Anbefaling
Til tross for overnevnte risikoer knyttet til avklaringer av områdereguleringens
rekkefølgebestemmelser og framtidig renovasjonsløsning i Ski sentrum, vurderer rådmannen
at planen med de endringer som er innarbeidet er forsvarlig å vedta. Rådmannen anbefaler
at detaljregulering for Kirkeveien 1 plan-ID 3020-201601 vedtas.

Ski, 06.04.2020
Gro Herheim
rådmann
Monica Lysebo
kommunalsjef

Vedlegg
1.KIRKEVEIEN 1_VN1-Revidert plankart
2.KIRKEVEIEN 1_VN2 -Revidert plankart
3. Kirkeveien 1- Bestemmelser
4. Planbeskrivelse
5. Illustrasjoner til planbeskrivelse
6. 1GB_Samlet saksframstilling
7. Samlet uttalelser
8. Foreløpig vurdering etter offentlig ettersyn
9. BlåGrønn faktor
10. Brev fra Mad arkitekter datert 20.3.2020
11. Revidert utomhusplan, datert 2.4.2020
12. Snitt Parkaksen, datert 2.4.2020
13. Snitt Rampe, dtatert 2.4.2020
14. Tverrsnitt rampe datret 2.4.2020
15. Perspektiv fra Paarkasen, datert 2.4.2020
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