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Utvalg for areal, klima og byggesak har behandlet saken i møte 26.10.2021 sak 80/21
Behandling:
Jon Heikki Aas (SV) ønsket å få sin habilitet vurdert.
Representanten fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.
12 av 13 representanter behandlet habilitetsspørsmålet.
Utvalget fant Jon Heikki Aas habil, jf. forvaltningsloven § 6 (habilitetskrav) og han tiltrådte møtet
igjen.
Marthe Arnesen (MDG) fremmet følgende forslag:
1. «Forslagsstiller skal i tråd med vedtaket i 1. gangs behandling sørge for at dyrket mark og
matjord som går tapt i planområdet erstattes.
2. Kommunedirektøren bes i forbindelse med rullering av kommuneplan kartlegge hvordan
arealregnskapet for dyrka mark skal gå i null medregnet det som går tapt i denne
reguleringsplanen, ref. nullvisjon for tap av matjord og arealnøytralitet.»

Votering:
Arnesens forslag 1 fikk 4 stemmer (1MDG, 1R, 1 SP, 1 SV) mot 9 stemmer og falt.
Arnesens forslag 2 fikk 3 stemmer (1MDG, 1R, 1SP) mot 10 stemmer og falt.
Kommunedirektørens innstilling støttes enstemmig.
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Utvalg for areal, klima og byggesaks innstilling 26.10.2021:
Forslag til detaljregulering for Fylkesvei 152 Kirkeveien i Ski sentrum, plan-ID 3020_201710 vedtas.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.11.2021 sak 124/21
Behandling:
Hans Martin Enger (MDG) fremmer følgende forslag på vegne av Ap, V, SV, SP, MDG, UAVH, R og H.
1.

Nordre Follo kommune har nullvisjon for tap av matjord og tap av matjord skal, så langt det er
mulig, unngås. Forslagsstiller skal i tråd med vedtaket i 1. gangs behandling bestrebe seg på å
erstatte dyrket mark og matjord som går tapt i planområdet, f.eks ved Ny-jord prosjekter eller
omplassering av jord på andre arealer. Dersom tap av matjord viser seg å være vanskelig å
unngå, skal dialog mellom Viken fylkeskommune, Nordre Follo kommune og Follo
landbrukskontor opprettes for å finne best mulig løsning.»

Monica Dervo-Lehn (FRP) fremmet forslag til nytt pkt. 2:
Ber kommunedirektøren om å komme tilbake med en ny sak hvor beboerne nord for Kirkeveien sine
innspill blir ivaretatt.

Votering:
Repr. Dervo-Lehns forslag fikk 20 stemmer (FRP, H, PP) mot 27 stemmer og falt.
Repr. Engers forslag ble vedtatt med 43 stemmer (14 H, 11 AP, 5 MDG, 3 SP, 3 SV, 3 V, 2 PP 1 UAVH,
1 R mot 4 stemmer (FRP).
Utvalg for areal, klima og byggesaks innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 03.11.2021:
Forslag til detaljregulering for Fylkesvei 152 Kirkeveien i Ski sentrum, plan-ID 3020_201710 vedtas
med følgende tillegg:
Nordre Follo kommune har nullvisjon for tap av matjord og tap av matjord skal, så langt det er mulig,
unngås. Forslagsstiller skal i tråd med vedtaket i 1. gangs behandling bestrebe seg på å erstatte
dyrket mark og matjord som går tapt i planområdet, f.eks ved Ny-jord prosjekter eller omplassering
av jord på andre arealer. Dersom tap av matjord viser seg å være vanskelig å unngå, skal dialog
mellom Viken fylkeskommune, Nordre Follo kommune og Follo landbrukskontor opprettes for å finne
best mulig løsning.»
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
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Saksfremlegg

Reguleringsplan for Fylkesvei 152 Kirkeveien, Ski
sentrum - 2.gangsbehandling
Kommunedirektørens innstilling

Forslag til detaljregulering for Fylkesvei 152 Kirkeveien i Ski sentrum, plan-ID 3020_201710 vedtas.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Sammendrag

Kommunedirektøren legger frem detaljregulering for Fylkesvei (fv.) 152 Kirkeveien i Ski sentrum til
2.gangsbehandling. Planen omfatter også del av fv. 152 Langhusveien. Planforslaget ble
1.gangsbehandlet 4.2.2020. Planen skal legge til rette for full oppgradering av veien med et særlig
fokus på gående og syklende, og sikre god fremkommelighet for buss. Det kommer ny rundkjøring i
krysset Langhusveien, Kirkeveien og Sanderveien. Strekningen er en sentral del av hovedruten for
buss gjennom Ski sentrum med ny gateterminal i Jernbaneveien som et viktig målpunkt. Boligene
nord for Kirkeveien som i dag har direkte avkjøring fra Kirkeveien får sine avkjørsler stengt. Det skal
anlegges nye adkomster til disse boligene fra Langhusveien og fra Rådhussvingen/Vestråt.
For byggingen av ny videregående skole og nye boliger i Rådhushagen, og de andre tilgrensende
planene sør for Kirkeveien, har det vært en forutsetning at planene for fv. 152 Kirkeveien
gjennomføres, da de forholder seg til at Kirkeveiens trasé endres iht. områdereguleringen for Ski
sentrum.
Etter 1.gangsbehandling er det gjort nye utredninger, og planen er endret på enkelte områder.
Vedtakspunktene fra 1.gangsbehandling er hensyntatt i den grad kommunedirektøren vurderer det
som mulig. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas slik den nå foreligger.
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Faktaopplysninger
Bakgrunn
Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringen for Ski sentrum som ble vedtatt i mai 2016.
Oppstart av planarbeidet ble varslet i januar 2018. Det ble holdt et åpent informasjonsmøte i februar
2018. Underveis i planprosessen ble kommunestyret i Ski informert to ganger og det ble gjennomført
møter og befaringer med berørte grunneiere.
Planen ble 1.gangsbehandlet i Nordre Follo kommune, Utvalg for areal, klima og byggesak, den
4.2.2020. Våren 2020 ble det gjennomført befaringer med de beboerne nord for Kirkeveien som er
mest berørt av utbyggingen. Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.3.2020 - 22.4.2020.
Etter 1.gangsbehandling er det gjort nye utredninger og planen har blitt endret på enkelte områder.
Planen ble sendt ut til begrenset høring til berørte parter i perioden 27.5.2021 – 17.6.2021. I
forbindelse med dette ble det gjennomført befaring med enkelte berørte grunneiere.
Etter 1.gangsbehandling fremmet Viken fylkeskommune, ved Avdeling for kulturarv, innsigelse og
krevde ytterligere arkeologiske undersøkelser. Dette har forårsaket utsettelse av sluttbehandling av
saken. Innsigelsen er nå trukket etter at nye registreringer er gjennomført.
Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok i sak 4/20 (1.gangsbehandling):
1. Forslag til detaljregulering for fv. 152 Kirkeveien med tilhørende bestemmelser, datert
23.10.2019, legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
2. Nye atkomster, inkludert plassering av vei o_SKV11, skal vurderes på nytt ved utarbeidelse av
Områderegulering for Kirkeveien Nord. Hvordan den aktuelle matjorda kan sikres i påvente
av nye løsninger, inkludert tilbakeføring til LNF formål, må være avklart før
2.gangsbehandling.
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3. Fremtidig planstatus om mulig innløsning av hele eiendom gnr/bnr 132/261, Sandertunet 10,
utredes nærmere og innarbeides i planforslaget før 2.gangsbehandling av saken.
4. Etablering av fortau eller gangforbindelse langs vestsiden av avkjøring mot Vesteraat
barnehage og Waldemarhøy skal utredes nærmere og innarbeides i planforslaget før
2.gangsbehandling av saken.
5. Alternativ adkomst til eiendommene 134/33 og 134/347 (Kirkeveien 20 A og B), som mister
direkte adkomst fra Kirkeveien, skal utredes nærmere før 2.gangsbehandling av planen.
6. Adkomst til Ski ungdomsskole og barneskole, inkludert både dropsone og nyttetransport, skal
samordnes med pågående planer for Sanderveien og Skolekvartalet, og skal utredes nærmere
før 2.gangsbehandling av saken.
7. Kirkeveien 26 vurderes flyttet. Framtidig planstatus, eierskap og bruk må avklares før
2.gangsbehandling av saken.
8. Kirkeveien 13 rives.
9. Flytting av dagens skatepark og erstatning av tapte grønt/parkarealer (Park 3 og 5 i
områdereguleringsplan for Ski sentrum) utredes nærmere i videre planprosess, før
2.gangsbehandling av saken.
10. En teknisk plan for veianleggene skal i tett samarbeid med kommunen samordnes med
kommunale vedtekter, forskrifter, gjeldende og pågående planer og prosjekter knyttet til
teknisk infrastruktur, renovasjon, belysning og vegetasjon før 2.gangsbehandling.
11. Det skal i bestemmelsenes punkt 5.1 og 5.2 stilles kvalitetskrav til istandsetting for anlegg- og
riggområde etter bruk og for vegfylling/skråning.
12. Tap av matjord skal unngås. Frem mot 2. gang behandling av planen skal forslagsstiller
utrede hvordan dyrket mark som går tapt i forbindelse med rundkjøringen kan erstattes.
Matjord skal ikke brukes som rigg- eller anleggsområde.
Utvalg for areal, klima og miljø sitt vedtak er fulgt opp og kommentert i vedlegg 5.
Planforslaget
Målet med planen er å sikre god og trygg fremkommelighet for myke trafikanter, samt å sikre
fremkommeligheten for bussen. Strekningen Langhusveien, Kirkeveien, Jernbaneveien, Åsveien er
hovedakse for bussen gjennom Ski sentrum, der den nye bussterminalen ved Ski stasjon er et viktig
målpunkt. Planområdet omfatter Kirkeveien fra vest der Bane NOR har opparbeidet veien i
forbindelse med Follobane-prosjektet og strekker seg østover til krysset
Kirkeveien/Langhusveien/Sanderveien. Prosjektet omfatter også deler av Langhusveien fra Ski
sykehus til krysset Langhusveien/Kirkeveien/Sanderveien. Samtidig vektlegges gatemessig utforming
i samsvar med områdereguleringens intensjoner om en urban utvikling av Ski sentrum.
Planforslaget omfatter en utvidelse av Kirkeveien fra to kjørefelt med ensidig fortau, til to kjørefelt,
ett kollektivfelt, sykkelvei med fortau på sørsiden av veien, samt gang- og sykkelvei på nordsiden.
Kollektivfeltet skal anlegges i retning ut av sentrum og østover. Det er planlagt kantsteinsstopp for
bussen ved Ski barne- og ungdomsskole. Midtrabatt og siderabatter med gatetrær og vegetasjon vil
fungere som regnbed for lokal overvannshåndtering. I Langhusveien planlegges kollektivfelt fra
busstoppet ved Ski sykehus til krysset med Kirkeveien. Dagens to kryss Kirkeveien/Sanderveien og
Langhusveien/Kirkeveien erstattes med en oval rundkjøring.
Alle direkteavkjøringer til eiendommene nord for Kirkeveien stenges og erstattes med nye
adkomstveier. For eiendommene vest i området foreslås ny adkomst fra Rådhussvingen/Vestråt og
for eiendommene i øst foreslås ny adkomst fra Langhusveien. Eiendommene som får sin avkjøring
stengt vil få ny felles avfallsløsning med nedgravde brønner.
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Kirkeveien 13 og Kirkeveien 26 er to verneverdige bygninger. Det er utarbeidet antikvarisk
dokumentasjon for begge husene. Kirkeveien 13, gnr./bnr. 134/24, er vedtatt revet. Follo Museum er
kontaktet og vurderer muligheten for å bevare deler av bygningen/interiør. Dette må museet avtale
med Kirkeveien utbyggingsselskap AS, som er eier av bygningen, og må avklares før bygging av ny
videregående skole. Bygningen i Kirkeveien 26 skal bevares og flyttes nord for dagens plassering, fra
gnr./bnr. 134/65 til deler av eiendommene gnr./bnr. 134/183, 134/303 og 134/65. Ny plassering av
bolighuset er basert på vurderinger av eiendomsstruktur, topografi og historisk kontekst. For å
bevare byggets kulturminnefaglige verdi er byggets plassering og retning sikret gjennom
bestemmelsene § 4.2.
Etter 1.gangsbehandlingen har eksisterende overvannsnotat blitt supplert med flomberegninger og
utarbeidelse av blågrønnfaktor. I områdereguleringen er kravet til blågrønnfaktor for vei satt til 0,4.
Blågrønnfaktor for Kirkeveien er blitt beregnet til 0,51. Dette er et svært godt resultat for et
veianlegg og indikerer at planlagt åpen overvannshåndtering med regnbed og 3-trinnsstrategi for
fordrøyning av overvann vil bidra med å håndtere overvann lokalt på en svært god måte.

Høringsuttalelser til offentlig ettersyn

Kommunen har mottatt 22 høringsuttalelser. Uttalelsene er oppsummert i vedlegg 6 med
kommunedirektørens og forslagsstillers kommentar. I tillegg er det kommet inn 7 nye uttalelser ved
den begrensede høringen. Alle høringsuttalelser er vedlagt saken.
Tematisk vurdering av høringsuttalelser:
Nye adkomstveier til boligene nord for Kirkeveien
Mange av høringsuttalelsene til offentlig ettersyn er fra grunneiere nord for Kirkeveien. Dette er
eiendommer som er sterkt berørt av utbyggingen. Nesten alle eiendommene i nord vil få sine
direkteadkomster fra Kirkeveien stengt. Det foreslås nye adkomster fra Langhusveien i øst og fra
Rådhussvingen/Vestråt i vest. Etter 1.gangsbehandling er alle nye adkomster vurdert på nytt og
uttalelser fra grunneiere er vurdert i prosessen. Nye adkomster er vurdert med tanke på å ta være på
dagens eiendomsstruktur, områdets karakter og topografi. Dette fører blant annet til at ny
adkomstvei o_SKV11 er lagt på matjord. Samtidig benyttes eksisterende adkomstveier (f_SKV7 og
f_SKV9) som en del av adkomsten til eiendommene. Dette fører til noen utfordringer med bratte
veier, samt at det er behov for å etablere ny felles renovasjonsløsning på to steder.
Området nord for Kirkeveien er krevende med tanke på gode løsninger for alle grunneiere og
vurderingene er gjort med tanke på helheten for eiendommene. Flyttes adkomsten for en eiendom
vil dette ha uheldige virkinger for flere eiendommer. Utbyggingen av Kirkeveien vil ha stor
innvirkning på eiendommene i nord, men kommunedirektøren anser at foreslåtte adkomstveier er
den beste løsningen ut ifra de forutsetningen som ligger til grunn.
Innsigelse fra Viken fylkeskommune ved kulturminneavdelingen
Viken fylkeskommune ved kulturminneavdelingen hadde innsigelse vedrørende manglende
arkeologiske registreringer på gnr./bnr. 132/1 (ved rundkjøringen i øst). I planarbeidet valgte
forslagsstiller en annen kryssløsning enn det som er vist i områdereguleringen. Det ble valgt en oval
rundkjøring som samler de to kryssene Kirkeveien/Langhusveien og Kirkeveien/Sanderveien.
Rundkjøringen utgjør et større planareal enn først beskrevet da de første arkeologiske registreringen
ble utført. Det er nå gjennomført registreringer på området og innsigelsen er trukket.
Fylkeskommunen fremmet også innsigelse mot riving av Kirkeveien 26. Flytting og bevaring av
Kirkeveien 26 er nå sikret gjennom plankart og bestemmelser.
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Utforming av veibanen
Flere uttalelser peker på at veien blir bred og at det kan spares areal ved å fjerne grøntrabatter.
Veibredden på 21-27 meter inneholder grønn midtrabatt og to siderabatter mellom kjørefelt og
gang-/ sykkelvei/fortau. Grøntrabatter har viktig funksjon for å gi Kirkeveien et grønt urbant preg og
er viktig for å tilføre et mykt element i et hardt veimiljø. Grøntrabattene i Kirkeveien er planlagt som
regnbed og er svært viktig i forbindelse med overvannshåndteringen i området. Fjerning av
grøntrabattene vil ha stor negativ påvirkning på tilstøtende arealer i vest med tanke på overvann og
flom. Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde veiens profil.
Høringsuttalelser etter begrenset varsling
Det kom inn 7 merknader ved den begrensede høringen. Merknadene omhandler adkomstveiene og
peker på vanskelighetene med bratte adkomster, problemer knyttet til vedlikehold og påførte
kostnader for vedlikehold. Det er kun gjort mindre endringer på adkomstveien som har ført til at
planen ble sendt ut på en begrenset høring. Adkomstveienes plassering har tatt hensyn til områdets
eiendomsstruktur og topografi. Deler av adkomstvei-systemet benytter eksisterende adkomster som
er bratte. Uttalelsene er besvart i vedlegg nr. 6. I den begrensede høringen ble det varslet følgende
endringer:
Flytting av boligen på Kirkeveien 26
Deler av eiendom gnr./bnr. 134/183 som eies av Nordre Follo kommune, samt del av gnr./bnr.
134/303 og del gnr./bnr. 134/65, som i dag eies av Viken fylkeskommunen, reguleres til bolig. Den
reguleres til bolig slik at bolighuset som i dag står på adresse Kirkeveien 26 kan flyttes dit.
Eiendommen får hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570). Det innebærer at bygningen over
grunnmuren skal bevares, og etter at den er flyttet tillates den ikke revet eller fjernet.
Endringer av nye adkomstveier og nye nedgravde renovasjonsløsning
Det er gjort mindre endringer på adkomstveiene med utvidet svingradius. Dette for å sikre adkomst
for liten lastebil. Ved o_SKV11 og ved o_SVG3 er det satt av plass til felles nedgravd
renovasjonsløsning.
Registrering av automatisk fredede kulturminner
Ved offentlig ettersyn var planområdet utvidet mot nordøst, i forhold til det som ble lagt til grunn for
arkeologiske registreringer i 2018. Det er nå gjort nye arkeologiske registreringer, og det er gjort funn
på eiendom gnr./bnr. 132/1. Som følge av funnene er det lagt til et bestemmelsesområde #1 og #2 i
plankartet og nye planbestemmelse § 6.10.

Økonomiske konsekvenser

Veiprosjektet finansieres av Viken fylkeskommune. I forbindelse med omlegging eller nyanlegg av
kommunale VA-ledninger i Kirkeveien er det gjennom planbestemmelsene sikret et samarbeid
mellom Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune, § 10.15. Dette er viktig for kommunen
dersom det viser seg at det er behov for omlegging av kommunal infrastruktur.

Kommunedirektørens vurdering

Planprosessen har vært omfattende og tatt svært lang tid. Oppfølging av vedtakene fra
1.gangsbehandlingen og innsigelsen fra fylkeskommunen har vært tidkrevende og utfordrende. Det
er et stort veianlegg som skal på plass i en eksisterende eiendoms- og veistruktur, og det er mange
hensyn og behov som skal løses på et relativt begrenset areal.
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Oppfølging av vedtakene har utløst behov for nye vurderinger av flere elementer i planen. Disse
elementene kan ikke vurderes isolert, men må sees i sammenheng. Det har vært nye utredninger
blant annet til adkomster til eiendommene nord for Kirkeveien, stenging av Skoleveien for utkjøring i
Kirkeveien, flytting av Kirkeveien 26 og arkeologiske undersøkelser.
Urban fortetting rundt knutepunkt har komplekse utfordringer og viser at både statlige og
kommunale veinormaler er svært arealkrevende og vanskelige å tilpasse ønsket byutvikling. For å
sikre fremkommelighet for myke trafikanter og kollektivtrafikk er det ekstra viktig å finne en balanse
slik at veiutbygging ikke går på bekostning av andre bymessige kvaliteter. Ellers videreføres en
bilbasert byutvikling fremfor en byutvikling basert på miljømessig faktor og menneskelige behov og
skala. Overnevnte utfordringer avdekker et behov for at både statlige og kommunale veinormaler blir
utvidet til også å omfatte gate- og byromsutforming fremfor klassisk veibygging.
Det har også vært utfordrende faglige diskusjoner om hvordan VA, overvann og flomproblematikk
best kan løses, og når i prosessen utredninger og løsninger skal være avklart. En utfordring her er at
veianleggene ikke skal byggesaksbehandles, dermed må kravene ivaretas på andre måter.
Byggesaksforskriften kapittel 4 regulerer tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling. § 4-3
første ledd bokstav a) sier at offentlig veianlegg er unntatt søknadsplikt dersom tiltaket er detaljert
avklart i reguleringsplan. Paragrafen er hjemlet i pbl § 20-6. Offentlig veianlegg skal anlegges etter
veglova med tilhørende forskrifter, veinormaler og retningslinjer.
Samfunnsnytten
Oppgradering av ny Kirkevei er et samfunnsnyttig og viktig prosjekt for utviklingen av Ski.
Fremkommelighet for buss og for myke trafikanter vil nå bli mye bedre. Prosjektet vil støtte opp om
nullvekstmålet som innebærer at veksten av persontransport i byområdene skal tas med kollektiv,
sykkel og gange. Kirkeveien kan nå rustes opp som hovedtrasé for kollektivtrafikken.
For byggingen av ny videregående skole og nye boliger i Rådhushagen har det vært en forutsetning at
planene for fv. 152 Kirkeveien gjennomføres. Planene på sørsiden av Kirkeveien forholder seg til at
Kirkeveiens trasé endres iht. områdereguleringen for Ski sentrum. Når boligene i Rådhushagen
bygges vil det kun være plass til et smalt fortau langs Kirkeveien, før veien bygges om. Når ny
videregående skole bygges må det iht. rekkefølgekrav anlegges midlertidig fortau og midlertidig
adkomst. Det vil således ikke være optimale forhold for kollektivtrafikk, gående og syklende på
strekningen før Kirkeveien bygges om.
Ny Kirkeveien og videregående skole er to samfunnsviktige prosjekter som henger tett sammen. Det
er en av grunnene til at bygging av Kirkeveien er prioritert fremfor andre fylkesveier i kommunen.
Utsettelse av gjennomføring kan føre til en langvarig uheldig situasjon i sentrum knyttet til trange
fortau og uløst overvannsproblematikk.
Tap av matjord
Totalt legger prosjektet permanent beslag på 7 380 m2 matjord. Det er rundkjøringen i øst og ny
adkomstvei o_SKV11 fra Langhusveien som legger beslag på arealene. Rundkjøringen i krysset
Kirkeveien/Langhusveien/Sanderveien er utformet for å gi god flyt for kollektivtrafikken. En har
forsøkt å begrense inngrepene, men det er vanskelig å redusere størrelsen på rundkjøringen,
samtidig som alle tekniske og funksjonelle krav tilfredsstilles.
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For å unngå inngrep på eiendommene nord for Kirkeveien og vest for Langhusveien er ny adkomstvei
o_SKV11 fra Langhusveien regulert inn på dyrket mark. Det ligger som en forutsetning, gjennom
vedtak i 1.gangsbehandlingen, at denne adkomstveien skal vurderes på nytt når områderegulering
for Kirkeveien Nord realiseres. Framtidig fortetting av dette område vil gi nye eiendomsstrukturer,
som gir nye muligheter til å vurdere atkomst. Adkomstvei fra Langhusveien er midlertidig, og
området kan derfor på sikt dyrkes opp igjen.
I tillegg til permanent beslaglagt dyrket mark, er det et midlertidig beslag av dyrket mark på 5 180m2.
Langs adkomstvei o_SKV11 og ny rundkjøring reguleres det et anleggsbelte som gir hjemmel til et
midlertidig beslag. Dette er arealer som det er nødvendig å erverve midlertidig for å kunne bygge
veien og må ligge i direkte tilknytning til det framtidige veiarealet. Der det er anleggsbelte på dyrka
mark er dette arealet også nødvendig for å kunne ranke opp matjord. I samarbeid med Follo
Landbrukskontor er det utarbeidet og lagt til krav som skal sikre at matjord som blir permanent
fjernet skal tilbys grunneiere av arealet der matjorden fjernes fra, jf. reguleringsbestemmelsene § 8.6
«Overskytende matjord fra arealer som omdisponeres fra LNFR til samferdsel og infrastruktur skal
tilbys grunneiere av arealet det avstås fra.» Verken forslagsstiller eller kommunedirektøren har
lykkes med å finne erstatningsarealer for matjorden. For å få til dette må det reguleres nye områder
til dyrket mark.
Forslagsstiller har ikke lykkes med å redusere tap av matjord i tråd med vedtaket i
1.gangsbehandlingen. Dersom veianlegget flyttes, vil det i stedet gripe inn på private
boligeiendommer. Det vil føre til størrelsesreduksjon av boligeiendommer og hager og/eller riving av
bolighus. Dette er et tettbebygd område som gjør det krevende å bygge veianlegget uten inngrep på
omkringliggende arealer.
I planforslaget er det ikke regulert inn areal for riggområde for entreprenøren, men det er regulert
inn utvidet anleggsbelte langs Langhusveien og på enkelte mindre ubebygde arealer. Utover dette
må entreprenøren selv skaffe nødvendig riggareal ut fra hvilket behov entreprenøren vil ha.
Planens innvirkning på eiendommene nord for Kirkeveien
Planen har stor påvirkning på eiendommene nord for Kirkeveien. Det ble igangsatt arbeid med en
områderegulering for Kirkeveien nord samtidig med detaljreguleringen av Kirkeveien. Dette ville gitt
et større helhetlig bilde på felles utfordringer, interesser og behov i området. Videre planlegging av
området Kirkeveien Nord ble vurdert på nytt i sak om Prioritering av utbyggingsområder og sak om
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) som ble behandlet i kommunestyret i juni 2021.
Videre planlegging av Kirkeveien nord er utsatt, med en forventet utvikling etter 2030. Tilpasning av
«nye» Kirkeveien til dagens Kirkeveien nord er gjort ut fra en helhetlig vurdering av dagens
eiendomsstruktur, områdets karakter og topografi. Dette fører til at ny adkomstvei o-SKV11 er
foreslått etablert. Samtidig benyttes eksisterende adkomstveier, f_SKV7 og f_SKV9, som del av
adkomstene til eiendommene.
Planen for Kirkeveien er en oppfølging av områdereguleringen for Ski sentrum. Områdereguleringen
legger føringer for plassering og utforming av nye Kirkeveien. Planforslaget for Kirkeveien medfører
at enkelte eiendommer nord for Kirkeveien, mellom denne og den nye atkomstveien øst-vest fra
Vestråt, delvis får arealer endret fra boligformål til veiformål. Dette betyr at deres netto tomteareal
blir redusert, og for to av eiendommene (Kirkeveien 10B og 12A) får et mindre netto tomteareal enn
650 m2, som er minste tillatte tomteareal for eneboligtomter. Det får konsekvenser for disse
eiendommenes utbyggingsmuligheter, og for 12A sin del medfører det at eiendommen allerede blir
utnyttet mer enn de tillatte 24 % BYA.
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Planen forutsetter riving av garasje i Kirkeveien 12B, gnr./bnr. 134/225. Eventuelt plassering og
bygging av ny garasje må behandles som en byggesak hvor tilpasning til terreng og bygning må
vurderes.
Ved eventuelle byggesøknader og ev. søknader om dispensasjon bør kommunen ta hensyn til
eiendommenes reduserte kvaliteter forårsaket av planlegging og bygging av et viktig
samfunnsprosjekt som Kirkeveien.
Overvann og flom
Bestemmelsene § 6.2 overvannshåndtering og § 6.3 flom er supplert med skjerpede bestemmelser
slik at kravene fra kommuneplanen ivaretas. Det er viktig å skille mellom krav om
overvannshåndtering og krav til flomproblematikk. Dette er utredet i overvannsnotatet og flommodelleringen. Overvannsnotatet viser at planen for Kirkeveien løser overvannsproblematikken
innenfor plangrensen. Flom-modelleringen har avdekket utfordringer med flomsituasjon i krysset
Kirkeveien-Jernbaneveien-Nordbyveien som ligger rett utenfor planområdet til Kirkeveien. Det er
også avdekket utfordringer ved Rådhussvingen som må koordineres med prosjektet for nye
videregående skole.
Utfordringene nederst i Kirkeveien skyldes i utgangpunktet at krav fra Bane NOR om å heve høyden
på jernbanebrua i Nordbyveien førte til heving av krysset Kirkeveien-Jernbaneveien-Nordbyveien.
Dermed er tidligere flomvei mot Jernbaneveien er brutt. Det er skapt et lavbrekk som kan føre til en
oppstuving av vann i veikrysset ved ekstremnedbør. En må finne en god løsning for å håndtere en
flomsituasjon. Lavbrekket i veikrysset ligger utenfor planområdet, men grenser til reguleringsplanen
for Kirkeveien. Flom-modelleringen viser at det er problemer i lavbrekket, men at selve Kirkeveien
etter utbygging i liten grad forårsaker flomsituasjonen. Cirka 80 % av vannet som kan samle seg opp i
lavbrekket kommer fra naboområdet ved Vestråtparken, dvs. utenfor planområdet til Kirkeveien.
Med utgangspunkt i at problemet har oppstått ved tidligere brudd i flomveier, at lavbrekket ligger
utenfor planområdet og ikke minst at reguleringsplanen i mindre grad påvirker potensiell
flomsituasjon, så er det ikke forholdsmessig å legge kravene til utbedring på reguleringsplanen for
Kirkeveien. Problematikken må løses og ansvarsfordeles i samarbeid mellom Viken fylkeskommune,
Nordre Follo kommune, Bane NOR og grunneiere av tilstøtende planer nord for Kirkeveien, blant
annet Waldemarhøyveien 1. Som veieier har Viken et hovedansvar for å løse dette.
Kommunedirektøren vil ta initiativ til å følge opp dette i etterkant av reguleringen.
Støy
I samsvar med områderegulering for Ski sentrums intensjoner om en urban utvikling og gatemessig
utforming i Ski sentrum, velges lokale skjermings tiltak. Langsgående skjermingstiltak skaper uheldige
visuelle virkninger, bl.a. korridoreffekt, og er derfor ikke ønskelig. Lokale skjermingstiltak betyr
fasadetiltak og/eller lokal skjerm av uteplass tilknyttet boligen. I byggeplanfasen og gjennom
grunneieravtaler mellom fylkeskommunen og grunneiere utredes det nærmere hvilke tiltak som
egner seg best for den enkelte eiendom.
Reguleringsbestemmelsene § 6.4 skal sikre at alle beboere får et akseptabelt støynivå i tråd med
kommuneplanens støybestemmelse.
Stenging av Skoleveien for utkjøring i Kirkeveien
Gjennomføring av reguleringsplanen forutsetter stenging av Skoleveien for utkjøring i Kirkeveien.
Beslutningen om å stenge Skoleveien får konsekvenser for utviklingen av Skolekvartalet. De
framtidige utfordringene må hensyntas og løses ved prosjektering av skolen.
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For eksisterende situasjon er Viken fylkeskommune forpliktet til å legge til rette for ny adkomst som
sikrer nyttetransport til dagens skoler. Dette må gjøres før Skoleveien stenges for utkjøring i
Kirkeveien. Reguleringsbestemmelsene sikrer at utkjøring til Kirkeveien ikke kan stenges før ny
adkomst til skolene er opparbeidet. Løsningen må utarbeides i tett samarbeid med kommunen som
grunneier. Ulike alternativer for løsninger for nyttetransport til og fra Ski skole og ungdomsskole er
nærmere beskrevet i vedlegg 8. Arbeidet med å finne en tilfredsstillende adkomstløsning inngår i
arbeidet med Skolekvartalet, og er ikke ferdig.
Koordinering med tilstøtende planer
Det pågår i dag en rekke parallelle planer og utbygginger i Ski sentrum. Koordinering av de ulike
planen har blitt drøftet i prosjektet. Gjennomføring av Kirkeveien er lagt inn i Fasekartet for
utbyggingen i Ski sentrum med anleggsperiode 2023-2026. Sett ut fra den store utbyggingen som skal
gjennomføres i Ski sentrum anser kommunedirektøren prosjektet som viktig for den fremtidige
utviklingen.
Oppfølging av vedtak til 1.gangsbehandling
Oppfølging av vedtakene fra 1.gangsbehandling er vist i vedlegg 5. Oppfølging av vedtakene har ført
til endringer på plankartet og i reguleringsbestemmelsene.
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn
Etter 1.gangsbehandling og etter offentlig ettersyn er det gjort endringer på plankartet og i
bestemmelsene. Endringene er en konsekvens av oppfølging av vedtak fra 1.gangsbehandlingen og
tilbakemeldinger fra kommunale virksomheter, samt fylkeskommunens kulturavdeling. Følgende
endringer er gjort på plankartet og i bestemmelsene:
Endringer i plankartet

1. Det er lagt inn fortau også på vestsiden av innkjøringen til Waldemarhøy/Vestråt
(Rådhussvingen) og planen er samordnet med planen for Waldemarhøyveien 1
2. Innenfor o_SVG, langs o_SKV11 og innenfor o_SVG3 og o_SPP tillates etablert felles
nedgravd renovasjonsanlegg. Endelig plassering skal koordineres med Nordre Follo
kommune og Follo ren.
3. Samordning av planen for Kirkeveien 1 og planen for Ny Videregående skole og boliger i Ski
sentrum (Rådhussvingen)
4. Nye adkomstveier til Kirkeveien nord er endret til dimensjonering for liten lastebil
5. Forlengelse av rampe ved gnr./bnr. 134/86
6. Innkjøringspil til Kirkeveien 26, gnr./bnr. 134/75, er flyttet
7. Ny tomt for bolighus Kirkeveien 26
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8. Bredde på Skoleveien endret i samsvarer med områderegulering for Ski sentrum
9. Tilpasning til eksisterende situasjon i Sanderveien
10. Arkeologiske registreringer ved gnr./bnr. 132/1 er vist med nytt bestemmelsesområde #>1>
og #<2>
11. Justert plangrense og tilpasning til vedtatt plan for Ny videregående skole og boliger i Ski
sentrum (Rådhushagen), samt pågående reguleringsplan for Skolekvartalet. Ved
gjennomgang av vedtatte og pågående planer sør for Kirkeveien ble det oppdaget at det ikke
var samsvar mellom plangrensene på de ulike planene. Avvik mellom
plangrense/formålsgrense varierer mellom 0,1 m og 0,45 m.
Dette innebærer at bredden på veggsonen vil bli redusert langs sørsiden av Kirkeveien.
Veggsonen ligger mellom fortauet og fasadene på bygninger langs Kirkeveien. Kravene til
minimumsbredde for fortau og sykkelvei er iht. veilederen Håndbok V122 sykkelhåndbok.
o

Ved ny videregående skole og boliger ved Rådhushagen er plangrensen til Kirkeveien
flyttet nordover og tilpasset grensen til den vedtatte planen. Konsekvensen er at
fortauet og veggsone på deler av strekningen blir smalere enn det som har vært
intensjonen i planprosessen tidligere, der breddene var satt til 3 m sykkelvei, 2 m
fortau og variert bredde opp til 1 m veggsone der det er bygg direkte inntil fortau. På
plankartet for Kirkeveien er målsatt fortausbredde nå 2,1 m inkludert veggsone på
det smaleste. På dette området skal det i planen for Ny videregående skole etableres
et gangareal (o-GKG og BKBS6_1/o-SGT1), som vil gi en total gangarealbredde stor
nok til å sørge for god gangpassasje. Det vil si at fortausbredden blir innenfor
anbefalt minimumsbredde på 2,0 m. Veggsonen blir på enkelte strekninger redusert.
Feilen ble oppdaget i forbindelse med at Viken Eiendom, som jobber med prosjektet
for ny videregående skole, har ønske om å gå ut over sin vedtatte plangrense med to
hjørner på skolebyggene. Dersom Viken eiendom søker og får innvilget dispensasjon
for å gå utover sin plangrense, vil fortausbredden bli redusert til 1,9 m på det mest
kritiske punktet.

Perspektivskisse fra planen for videregående skole viser at i tillegg til fortauet er det avsatt et gangareal
mot bygget.

Ved Rådhushagen er også formålsgrensen flyttet nordover og tilpasset grensen for
områderegulering for Ski sentrum. Det vil si breddene var satt til 3 m sykkelvei, 2 m
fortau og variert og delvis redusert bredden til veggsone.
o

Ved barne- og ungdomsskolen var fortauet planlagt som 3 m. Plangrensen blir flyttet
nordover for å tilpasse seg planen til Skolekvartalet. Dette medfører at fortauets
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bredde blir 2,5 m. Vurderingen er gjort i samarbeid med kommunens
eiendomsavdeling og vil være den beste løsningen for de to planene.
Endringer i reguleringsbestemmelsene
Oppfølging av vedtaket fra 1.gangsbehandling har medført tilføyinger og endringer i flere
bestemmelser. I reguleringsplanbestemmelsen vises disse ved at endringer og nye bestemmelser er
skrevet i blått.
§ 6.4 om støy er endret til å gjelde kommuneplanens bestemmelser om støy, som i utgangspunktet
bruker Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy (T-1442), men som er mer presise og
detaljerte, særlig for behandling av støy i bygge- og anleggsfase.
Avvik fra kommuneplanen
Rammeplan for vann og avløp
Kommuneplanens bestemmelser setter et generelt krav til at det utarbeides en VA-rammeplan i
reguleringsplaner. Hensikten med en VA-rammeplan er å vise hvordan vannforsyning, avløpssystem
og overvannshåndtering skal løses i forbindelse med reguleringen. Alle vannrelaterte forhold må
avklares tidlig i prosessen for å finne gode løsninger. I et veiprosjekt er det kun
overvannshåndteringen som vurderes. I reguleringsplanen for Kirkeveien er det derfor utarbeidet et
eget overvannsnotat og en flom-modellering som viser utfordringer og hvordan temaet overvann er
håndtert i planen.
Kommunens krav og interesser er sikret gjennom bestemmelsenes rekkefølgekrav § 10.14 «Før
utbygging av Kirkeveien med teknisk infrastruktur kan settes i gang innenfor planområdet skal
koordinering av alle forhold omkring eksisterende og nytt offentlig vann- og avløpssystem inkludert
overvannshåndtering være avklart med Nordre Follo kommune.»
Kommunedirektøren anbefaler at denne løsningen aksepteres. Det forutsetter en tett og god dialog
mellom Viken og kommunens VA-avdelingen i prosjekteringen.
Kommunedirektørens anbefaling
Planarbeidet har vært utfordrende da det er mange hensyn som skal ivaretas innenfor et begrenset
område. Det er svært utfordrende å plassere et så omfattende veianlegg i tettbygde strøk, og få god
sammenheng med omkringliggende planer. Planforslaget er et resultat av mange avveininger og
kompromisser. Kommunedirektøren anbefaler at detaljreguleringen for fv. 152 Kirkeveien i Ski
sentrum vedtas.
Ski, 04.10.2021
Øyvind Henriksen
kommunedirektør

Monica Lysebo
kommunalsjef
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