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Saksnr.: 19/3425 og saksnr.: 16/2309, plan-ID 3020-201601
INNSPILL PÅ AVVEIE
Mad arkitekter er engasjert av Rutheim AS for å ivareta deres interesser i forbindelse
med planarbeider som pågår i umiddelbar nærhet til Rutheims eiendommer i
Jernbaneveien, Ski sentrum. Dette brevet tar for seg to alvorlige forhold som er blitt
avdekket i forbindelse med planarbeidene/ saksbehandling planprosessen i
kirkeveien1/ Parkaksen.
De to forholdene vi har avdekket er tett sammenknyttet. Den første saken dreier seg om
en alvorlig svikt i dokumentbehandlingen ved planavdelingen i Nordre Follo kommune
(tidl. Ski kommune). Den andre saken dreier seg om dokumentets innhold, og
konsekvensene det kan ha for sentrumsutviklingen i Ski dersom innholdet ikke blir
ivaretatt i planarbeidet:

1. Høringsinnspillet som «forsvant» i kommunens arkiv
På vegne av Rutheim AS, sendte Mad arkitekter 9. oktober 2019 et innspill til
forhandling om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kirkeveien 1
(gnr./ bnr. 134/ 56) og Parkaksen (gnr./ bnr. 134/ 245). Innspillet inneholder momenter
som er av avgjørende betydning for å ivareta Parkakesens utviklingsmuligheter, og også
for å sikre avgjørende fremtidige muligheter for eiendommer som vender mot
Parkaksen.
For å synliggjøre sakens alvor følger en enkel tidslinje som redegjør for sakens
hendelsesforløp, samt gjengivelse av dokumenter som belyser saken:
06.09.2019 Ski kommune annonserer i Østlandets Blad et varsel om oppstart av
forhandlinger med grunneieren/ utbyggeren av Kirkeveien 1 om
utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan.
09.10.2019 Mad sender innspill til saken på vegne av Rutheim AS. Brevet
sendes til postmottak med kopi til to (2) saksbehandlere: Karen Storaker og
Ozrenko Gacic.
05.03.2020 etterlyste vi pr epost status for vårt innspill til saken. Eposten ble ikke
besvart
11.03.2020 Undertegnede får kontakt med kommunens planavdeling på telefon.
I samtalen forsikres det om at alle relevante innspill er godt ivaretatt i
planforslag og avtaler, og at plansaken snart legges ut til ny behandling.
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12.03.2020 Planavdelingen ringer tilbake, og forklarer at man nå har lett etter
innspillet fra Rutheim/ Mad og ikke funnet noe slikt brev i sakens dokumentarkiv.
Mens telefonsamtalen pågår, gir jeg opplysninger om brevets dato og tittel.
Dokumentet blir gjenfunnet i postjournalen, men det opplyses at dette har blitt
feilplassert i kommunens system, tilordnet en helt annen sak og derfor aldri blitt
lest. På spørsmål om brevet nå kan tas inn i saken er svaret nei, det er for sent –
fristen har gått ut. Igjen bedyres at alle hensyn er ivaretatt.
15.03.2020: Kommunens planavdeling ringer nok en gang. Denne gangen
forklareshvorfor brevet har kommet på avveie. Forklaringen, tilnærmet ordrett
er «det er oppgitt feil saksnummer på brevet. Det saksnummeret som er benyttet
finnes ikke. Brevet har derfor blitt liggende som eneste dokument i en sak som ikke
eksisterer, og aldri blitt lest»
15.03.2020: Etter telefonsamtalen med kommunen tar jeg kontakt med Rutheim
AS som fremlegger fotografi av annonsen. Her fremkommer det tydelig at
saksnummeret er korrekt.
Her har det skjedd en svært alvorlig saksbehandlingsfeil. Brevet er sendt til kommunens
postmottak, til sakens kontaktperson, og til avdelingens saksbehandler. Når dokumentet
likevel har blitt «feilplassert og aldri lest», betyr dette at et viktig saksinnspill ikke har

Figur 1: utsnitt av brevet vi sendte 09.10.2019. Angivelsen av sakstilknytning har vi her fremhevet med rødt.
Brevet er meget tydelig merket, ikke bare én men hele tre (3) ganger på dokumentets forside
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blitt hensyntatt. Dette er så alvorlig at det må få konsekvenser for sakens videre
behandling. Planforslaget kan ikke sendes til utvalgsbehandling/ 2.-gangsbehandling
før feilen er rettet opp, og inspillene vurdert, behandlet og eventuelt tatt til følge.

Figur 2: foto av annonsen i Østlandets
blad 6. september 2019. Her
fremkommer det meget tydelig hvilket
saksnummer som skal benyttes. Dette er
det samme nummeret som i vårt
høringsinnspill.
I tillegg til postmottak, sendte vi brevet
også til kontaktperson som er oppgitt.
Vi benyttet IKKEden adressen som står i
annonsen. Den er feil, det mangler en e i
kommune! Vi benyttet den korrekte
adressen:
karen.storaker@ski.kommune.no
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2. Høringsinnspillets innhold og konsekvensene for Ski sentrum/
Parkaksen
Hovedbudskapet i innspillet som har kommet på avveie og ikke hensyntatt er konkrete
forslag som sikrer trinnfri ferdsel gjennom Parkaksen fra Jernbanestasjonen til Rådhuset.
Dette er prinsipper som er forutsatt i kommunens«Funksjons- og designplan for gater,
torg og parker i ski sentrum»
Vårt innspill beskriver hvordan man relativt enkelt kan opparbeide denne forbindelsen
samtidig som Kirkeveien 1 bygges ut, og på sikt gjøre det mulig å fjerne den
eksisterende innkjøringen fra Jernbaneveien til kulvert under Parkaksen.
For å oppnå dette er det nødvendig å fjerne en del av kjeller/ kulvert under Parkaksen.
Den delen av kjelleren dette gjelder stikker opp som en 1,8 meter høy barriere i
Parkaksen i dag, og umuliggjør trinnfri forbindelse gjennom parken. Denne delen av
kulverten/ kjelleren henger fysisk sammen med kjeller under Kirkeveien 1, og har siden
den ble bygd i 1985 vært tilknyttet denne eiendommen. I dag rommer den
renovasjonsløsningen for Kirkeveien 1. Rivingen må gjøres i forbindelse med utviklingen
av Kirkeveien 1, og inngå som et rekkefølgekrav i utbyggingsavtalen.
Rives denne delen av kulverten i Parkaksen vil Funksjons og designplanens klare
anbefaling om en universelt tilgjengelig forbindelse kunne realisere allerede i løpet få
år. Først det nordlige forløpet gjennom Parken, og etter en etablering av underjordisk
parkering og/ eller adkomst under parken vil parken kunne etableres i sin fulle bredde
slik det er forutsatt i «Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i ski
sentrum»

Figur 3: bildet viser den 1,8
meter høye barrieren i
Parkaksen. Denne
konstruksjonen er en kulvert
som rommer dagens
renovasjonsløsning for
Kirkeveien 1, og må fjernes
for å sikre trinnfri bevegelse
gjennom parken.
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Figur 4: Fra «Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum», side 96. Her er det tydelig forutsatt
at visuell og bevegelsesmessig forbindelse gjennom Parkaksen er en målsetting.

Kommunens planavdeling har hevdet at de beste løsninger for Parkaksen er ivaretatt i
planforslaget slik det nå foreligger, men vi vil bestride dette., Parkaksen vil i all
overskuelig fremtid ikke kunne opparbeides som ønsket om planforslaget for Kirkeveien
1/ Parkaksen godkjennes slik det nå foreligger. Planforslaget innebærer nemlig at
dagens renovasjonsløsning for Kirkeveien 1 som er plassert i denne eksisterende
kjelleren/ kulverten skal kunne beholdes inntil ny parkeringskjeller under Parkaksen er
etablert!
«I påvente av opparbeidelse av Parkaksen vil dagens løsning med henting av avfallsbeholdere i kulverten under Parkaksen opprettholdes» punkt 4.2.5 i planbeskrivelsen.
Planforslaget innebærer med andre ord at nybygget kan oppføres i Kirkeveien 1 uten
at noe endres i Parkaksen.

Side 6
Planforslaget viser riktignok en fremtidig løsning med en stor parkeringskjeller under
hele parken, med innkjøring via den nye innkjøringsrampen fra Kirkeveien som er
planlagt som en del av nybygget i Kirkeveien 1.
Ny bebyggelse i Kirkeveien 1-3, ev ny bebyggelse i Jernbaneveien 4, og bebyggelsen i
Parkaksen 1, 3, 5 og 7, samt Idrettsveien 2, 4 og 6 forutsettes betjent via denne
kjelleren. Alle utviklere og grunneiere for disse eiendommene vi dermed bli avhengige
av den nye innkjøringen fra Kirkeveien. Da må det etter vår mening være en
forutsetning at denne er dimensjonert riktig, dvs minst 3,50 meter fri høyde.
Den fremtidige kjellerplanen innebærer at nåværende innkjøring og varelevering fra
Jernbaneveien fjernes.

Figur 5: Kjellerplanen som følger reguleringssaken for Kv1/ Parkaksen. Her ser vi at det kun er èn innkjøring til den planlagte
kjelleren; den nye innkjøringsrampen fra Kirkeveien som er en del av boligbygget Kirkeveien 1
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Dette ser tilsynelatende ut som en realiserbar og hensiktsmessig fremtidig løsning.
Problemet er bare at innkjøringsrampen fra Kirkeveien 1 aldri vil kunne betjene
varelevering og renovasjon for eiendommene som skal tilknyttes denne kjelleren.
Årsaken er at kommunen nå er nær ved å godkjenne et planforslag for Kirkeveien 1 som
forutsetter en innkjøringsrampe til denne fremtidige kjelleren som kun har en
kjørehøyde på 2,40 meter – det vil si personbiler og små kjøretøy. Dette vil ikke være
tilstrekkelig for å ivareta de gjeldende eiendommer langs Parkaksen. Kombinert med at
det ikke er funnet en bærekraftig renovasjonsløsning for Kirkeveien 1, gir dette samlet
en situasjon som gjør det tilnærmet umulig å endre dagens situasjon i Parkaksen.
Planforslaget slik det nå foreligger, innebærer i tillegg at planene for Parkaksen ikke
kan realiseres uten at Rutheim AS, som eier Jernbaneveien 4, må gi fra seg den
eksisterende, funksjonelle vareleveringen med tilstrekkelig høyde til eiendommen i bytte
mot en løsning som ikke ivaretar eiendommens behov og krav. Dette vil kun skje dersom
Rutheim skulle rive og bygge nytt på Jernbaneveien 4.
Dette medfører i praksis at Parkaksen i overskuelig fremtid blir liggende som i dag,
dersom planforslaget videreføres.
Vi anbefaler at planforslaget for Kirkeveien 1/ Parkaksen ikke fremmes for 2.gangsbehandling så lenge et høringsinnspill ikke er vurdert eller hensyntatt i prosessen.

Med vennlig hilsen

Kurt Singstad
Siv.Ark. MNAL, partner
918 03 727 singstad@mad.no
Mad arkitekter
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