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Saksnummer 20/02129 - Merknad til forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum  

…. 

På vegne av vår oppdragsgiver, Eikeliveien 1 Utvikling AS, har vi merknad til endringen av 

rekkefølgebestemmelse §8.1.1. Den endrede rekkefølgebestemmelse §8.1.1 mener vi ikke sikrer 

nødvendig forutsigbarhet for de tilliggende kvartalene til fylkesveiene.  

Slik bestemmelse §8.1.1 er utformet gir den ikke rom for utvikling og mulighet til detaljregulering av 

tilliggende kvartaler da det er forutsatt at fylkesgatene skal være ferdig detaljregulert først. 

Ved å legge til ordet «sikret» inn i bestemmelsen, vil dette gi mulighet til utvikling og detaljregulering 

av kvartaler innenfor sentrumsplanen. 

Hensikten med foreslått reguleringsendring er å legge til rette for en fordeling av rekkefølgekravene 
mellom utbyggere i Ski sentrum og sikre at opparbeidelsen av rekkefølgekravene ikke er avhengig av 
kommunens økonomi. 

De endrede rekkefølgebestemmelsene fastsetter hvilke planfaglige tiltak som må på plass for at 
utviklingen av Ski skal gjennomføres i henhold til mål og rammer i vedtatte planer og retningslinjer. 

§ 8. Rekkefølgebestemmelser  

8.1 Før detaljregulering kan vedtas  

8.1.1 Fylkesveger Fylkesgatene Åsveien (o_ V8), Jernbaneveien (o_ V7 og GT18), Kirkeveien (o_ V3) og 

sykkelveg med fortau langs vestsiden av Sanderveien (o_ V5), skal være detaljregulert før det kan 

vedtas detaljreguleringsplan for tilliggende kvartal 

…. 

Problemet med bestemmelsen slik den nå er utformet, er at det må gis fravik for å tillate 

detaljreguleringsplaner langs fylkesveiene. Eksempelvis ligger Ski sentrum syd – feltene S12, S13, S14 i 

områdeplan, samt del av Jernbaneveien ute til høring.  Kvartalene ligger inntil Jernbaneveien o_ V07 og 

o_ GT18. Disse er ikke er ferdig detaljregulert noe som skulle medført at planen ikke kan 

ferdigbehandles. Dog skal det bemerkes at reguleringsplanen sikrer at halve o_ GT18 detaljreguleres. 
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Utsnitt fra områdeplanen for Ski sentrum med områder som ikke kan vedtas detaljregulert før Åsveien 

(fylkesvei) o_V08, Jernbaneveien (o_v7 og GT18) er ferdig detaljregulert. 

 

Bestemmelsen slik den er utformet er problematisk da den forutsetter at det er avsatt midler til 

utbygging av fylkesveiene. Det er p.t. ikke avsatt fylkeskommunale midler til ombygging eller 

detaljregulering av Åsveien de nærmeste år. 

I saksprotokollen som grunnlag for vedtak er det derimot lagt til grunn at Viken fylkeskommune 

utarbeider en plan for oppgradering av fasiliteter for gående og syklende på begge sider av Åsveien. 

(Vedlegg 6 s. 3 i saksfremstillingen) 

V8 – Åsveien mellom jernbanebro og Vestveien. Behov for oppgradering av fasiliteter for gående og 

syklende på begge sider av vegen. Plan under utarbeidelse av Viken fylkeskommune.  

Viken fylkeskommune avkrefter at det foreligger en plan om oppgradering av fasiliteter for gående og 

syklende langs Åsveien mellom jernbanebroa og Vestveien.  
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Men Viken fylkeskommune v/Karin Andersen bekrefter at fylkeskommunen har startet opp et 

prosjektkontor som har til formål å etablere en teknisk plan for Åsveien. Prosjektkontoret, som ledes 

av Lise Larsen har som formål å avklare hvilke løsninger som skal legges til grunn for den tekniske 

planen. Hovedformålet er å gi føringer for de tilliggende kvartaler slik at disse kan starte opp med sine 

detaljreguleringsplaner. Viken fylkeskommune vil legge opp til samarbeid med de tilliggende 

kvartalene.  

For å kunne ivareta fremtidig detaljreguleringsplaner før detaljregulering av fylkesveiene, mener vi 

bestemmelse § 8.1.1 må justeres. Ved å legge til «sikret» vil tilliggende arealer langs fylkesgatene ha 

mulighet til etablering av detaljreguleringsplaner. En teknisk plan vil da sikre fremtidig 

detaljregulering av fylkesveiene. 

…. 

Forslag til justering av §8.1.1: 

8.1.1 Fylkesveger Fylkesgatene Åsveien (o_V8), Jernbaneveien (o_V7 og GT18), Kirkeveien (o_V3) og 

sykkelveg med fortau langs vestsiden av Sanderveien (o_V5), skal være sikret detaljregulert før det 

kan vedtas detaljreguleringsplan for tilliggende kvartal 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Magnus E. Rynning-Tønnesen/Stein Halvorsen Arkitekter AS 

For 

Eikeliveien 1 Utvikling AS 

og i samråd med  

Eikeliveien 1 AS 
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