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Varsel om oppstart av endring av områdeplan for Ski vest
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av endring av områdeplanen for Ski vest. Det beskrives at
hensikten med planarbeidet er å «endre rekkefølgekravene i planen (§5) for å optimalisere
gjennomførbarhet av utbyggingsprosjektene og etablering av felles infrastruktur innenfor
planområdet. Endringen kan innebære at noen av de eksisterende rekkefølgekravene tas ut,
presiseres eller at de suppleres med nye krav. Endringen må sees i sammenheng med
kommunens pågående arbeid med strategi for utbyggingsavtaler.»
Akershus Universitetssykehus er grunneier innenfor områdeplanen, og driver i dag Follo
Distriktspsykiatriske Senter (DPS) på eiendommen. Tomten er i områdeplanen regulert til bl.a.
Tjenesteyting/helse, bolig/tjenesteyting, barnehage, friområde mm.
For å forstå bedre hvilke planer Ski kommune har for Ski vest ønsker Akershus
Universitetssykehus å være en aktiv deltager i det videre arbeidet knyttet til endringer i
områdeplanen, og ber om at Ski kommune inviterer til et møte for gjennomgang av hvilke konkrete
endringer som planlegges.
Som innspill til det videre planarbeidet forutsetter vi at endring i rekkefølgekravene ikke vil medføre
en vesentlig endring i forhold til hvilke bestemmelser som er knyttet opp mot de konkrete
byggkategorier (bolig, barnehage, skole, tjenesteyting mm) og hvilke bestemmelser som er felles
for området. Vi legger til grunn at endring i rekkefølgekravene ikke gir en økt totalkostnad for
infrastruktur i området uten at dette ses opp mot mulig utnyttelse gitt i områdeplanen.
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Ski kommune - Reguleringsplan - Ski Vest - Varsel om oppstart av endring av områdeplanen
for Ski vest
Det vises til kommunens oversendelse datert 14.05.2019 av varsel om oppstart av endring i
områdeplanen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader:
Viktige regionale interesser
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) 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 datert 04.06.2109.
Fylkesrådmannens vurdering
På bakgrunn av det tilsendte materialet mener vi tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan
og har ingen ytterligere merknader. Fylkesrådmannen tar for øvrig varselet til orientering, og
forbeholder oss retten til å komme med kommentarer i forbindelse med høring og offentlig ettersyn
av planforslaget.
Med vennlig hilsen
Einar Midtsund
seniorrådgiver plan

Anne Traaholt
seniorrådgiver, arkeologi
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Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av områdeplan for Ski Vest
- reguleringsplan
Vi viser til brev fra Ski kommune av 14.5.2019
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.
Ski kommune igangsetter nå arbeid med endring av områdeplanen for Ski vest. Endringene vil
berøre rekkefølgekrav i områdeplanen, og hensikten med planarbeidet er å optimalisere
gjennomførbarheten av utbyggingsprosjekt og felles infrastruktur innenfor planområdet.
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete
merknader. Fylkesmannen vil komme med mer konkrete merknader dersom endringene i
rekkefølgekrav berører de hensyn og interesser som vi er satt til å ivareta.
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt
”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging” av 14.5.2019 (www.planlegging.no).
Med hilsen
Alexander Karlsson (e.f.)
rådgiver

Lise Weltzien
rådgiver
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Områdeplan for Ski
vest - Ski kommune, Akershus
Vi viser til varsel om oppstart datert 14.05.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Middelthunsgate 29
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Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
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7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Eva Irene Maanum
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Uttalelse til varsel om oppstart av endring av områdeplanen for
Ski vest i Ski kommune.
Vi viser til brev datert 14.05.2019 med varsel om oppstart av endring av områdeplanen for
Ski vest.
Hensikten med planarbeidet er å endre rekkefølgekravene i planen (§5) for å optimalisere
gjennomførbarheten av utbyggingsprosjektene og etablering av felles infrastruktur innenfor
planområdet.
Trafikkanalysen som ble utført for områdeplanen Ski Vest, viser at det ved full utbygging av
Ski Vest sannsynligvis vil være trafikkavviklingsproblemer i ettermiddagsrushet i kryssene
med hovedveiene Nordbyveien og Søndre Tverrvei. Dette kan medføre redusert
framkommelighet for bussen på fylkesveg 152, Åsveien.
I områdereguleringsplanen for Ski sentrumsområde er det vedtatt at kollektivtrafikk, gående
og syklende skal prioriteres i Åsveien. Det skal blant annet etableres kollektivfelt i Åsveien.
Tidspunktet for når Åsveien vil bli ombygd i henhold til områdereguleringen er imidlertid
avhengig av når prosjektet får finansiering over fylkesvegbudsjettet og eventuelt private
bidrag. Bortsett fra midler til noen mindre tiltak, er ombygging av Åsveien er ikke prioritert i
Handlingsprogrammet for samferdsel i Akershus 2019 - 2022. Det betyr at en full
ombygging av Åsveien ut fra dagens prioriteringer vil ligge langt fram i tid. Det bør derfor
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vurderes om det skal stilles rekkefølgekrav i områdeplanen for Ski vest for å sikre bussens
framkommelighet i Åsveien fram til Ski stasjon, jf. vår uttalelse til områdeplanen for Ski Vest,
brev datert 24.03.2015.
Vegavdeling Akershus
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Karin Andersen
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