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Forord
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet Statens vegvesen
detaljreguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien i Ski sentrum. Da
planforslaget ble oversendt Ski kommune i 2019 var Statens vegvesen forslagstiller på vegne
av Akershus fylkeskommune, som var vegeier. Asplan Viak AS utarbeidet teknisk plan med
tilhørende fagnotater. Som følge av regionreformen overtok Viken fylkeskommune ansvaret
for fylkesveiene fra 01.01.2020. Viken fylkeskommune er nå veieier, forslagsstiller for denne
reguleringsplanen og vil være ansvarlig for utbyggingen av fv. 152 Kirkeveien og
Langhusveien.
Planforslaget består av følgende dokumenter:
•

Reguleringsplankart

•

Reguleringsbestemmelser

•

Planbeskrivelse

•

Illustrasjonsplaner C, F og O-tegninger, 21.11.2019, 01.03.2021 og 10.09.2021

I tillegg foreligger det følgende rapporter og notater som er utarbeidet i forbindelse med
planarbeidet:
•

Fv. 152 Kirkeveien_Teknisk plan A-, B-, D-, og W-tegninger, 01.03.2021,
10.09.2021 og øvrige tegninger, jfr. tegningsliste A2

•

Behandling av innspill til varsel om planoppstart, 10.09.2018

•

Geoteknisk rapport fv. 152 Kirkeveien i Ski sentrum, 18.06.2018 (10137-GEOT-1)

•

Støynotat, Asplan Viak, 14.06.2019

•

Overvannsnotat Kirkeveien Ski, Asplan Viak, 25.06.2019

•

Trafikkanalyse Rådhussvingen, 12.06.2019

•

ROS-analyse Kirkeveien Ski, januar 2019.

•

Arkeologisk registreringsrapport for Kirkeveien nord, fv. 152 Kirkeveien og fv. 152
Langhusveien, Akershus fylkeskommune, 20.03.2019 (saksnr.2018/261)

•

Registreringsrapport med funn av automatisk fredete kulturminner, Kirkeveien fv.
152 detaljregulering i Nordre Follo kommune, Viken fylkeskommune 2021 (saksnr.
2020/113169)

•

Antikvarisk dokumentasjon Kirkeveien 13 med vedlegg, 14.06.2019

•

Antikvarisk dokumentasjon Kirkeveien 26 med vedlegg, 14.06.2019

•

Fv. 152 Kirkeveien i Ski, nyttetransport til Skolekvartalet - etter utbygging av
Kirkeveien, med eksisterende skoler, Viken fylkeskommune, 30.04.2021

•

Flommodellering fv. 152 Kirkeveien, Sweco AS, 23.08.2021

•

Blågrønn faktor fv. 152 Kirkeveien i Ski, 23.08.2021

•

Behandling av vedtak ved 1. gangsbehandling, Nordre Follo kommune

•

Behandling av innkomne merknader ved høring og offentlig ettersyn, Nordre Follo
kommune og Viken fylkeskommune

Endringer i planbeskrivelsen etter høring og offentlig ettersyn er vist med blått.
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Kontaktpersoner i Nordre Follo kommune:
Ozrenko Gacic, tlf. 900 78 528, e-post ozrenko.gacic@nordrefollo.kommune.no
Anne Tøgård tlf. 916 96 845, e-post anne.togard@nordrefollo.kommune.no
Kontaktperson i Viken fylkeskommune:
Lise Larsen, tlf. 41 42 70 80, e‐post: lisel@viken.no

Oslo, 16.09.2021
Viken fylkeskommune
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Sammendrag
Bakgrunn og premisser for planforslaget
Hensikten med planforslaget er å sikre god fremkommelighet for buss i Kirkeveien og
Langhusveien fram til Ski stasjon som blir et viktig regional knutepunkt. God
fremkommelighet for syklister og gående skal ivaretas og Kirkeveien skal transformeres til
en attraktiv bygate. Planen skal bidra til å nå det overordnede målet om at all vekst i
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Planforslaget er en oppfølging av
Områdeplan for Ski sentrum (2016). Oppstart av planarbeidet ble varslet i januar 2018. Det
ble holdt et åpent informasjonsmøte i februar 2018. Underveis prosessen er det holdt
orienteringer for Formannskapet ved to anledninger. Det er avholdt møter og befaringer med
berørte grunneiere.
Planforslaget var til 1. gangsbehandling i Nordre Follo kommune, Utvalg for areal, klima og
byggesak 04.02.2020 og formannskapet 06.02.2020. Planforslaget ble sendt på høring og
lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 11.03 – 22.04.2020.
Bredden på gatesnittet i Kirkeveien og hvilke funksjoner som skal på plass er vedtatt i
områdeplanen. Det er derfor lagt til grunn en bredde i Kirkeveien på 26 meter (29 meter ved
holdeplass Ski skole). Fordi det er vedtatt et smalere gatesnitt enn det Statens vegvesen
anbefalte i Plan for hovedgatenettet i Ski by er det ikke plass til en løsning med full bredde
for alle funksjonene. Enkelte av løsningene i planforslaget er derfor å anse som
minimumsløsninger. Det gjelder særlig manglende areal til to kollektivfelt i Kirkeveien og
bredden på fortauet langs sørsiden. I tillegg er det smale siderabatter til gatetrær, noe som
vil medføre dyrere etableringskostnader.
Planforslaget fraviker fra områdeplanen ved kryssområdene fordi detaljprosjekteringen som
nå er utført, viser at det er behov for mer areal enn det områdeplanen forutså. Det pågår
arbeid med mange tilgrensende planer som har direkte grensesnitt mot Kirkeveien.
Beskrivelse av planforslaget
Kirkeveien har i dag to kjørefelt og fortau på nordsiden. Langhusveien har to kjørefelt og
gang- og sykkelveg på østsiden.
Planforslaget innebærer en utvidelse og ombygging av Kirkeveien til en attraktiv bygate. I
gatesnittet etableres det to kjørefelt, et kollektivfelt, midtrabatt, siderabatter med gatetrær
og regnbed for lokal overvannshåndtering, samt gang- og sykkelveger på begge sider.
Vestre ende av Kirkeveien som nylig er opparbeidet av Bane NOR i forbindelse med
Follobanen og Ski stasjon forblir uendret.
Planen omfatter også kollektivfelt i Langhusveien fra og med holdeplass ved Ski sykehus og
til kryss med Kirkeveien (ca. 300 m). Dagens kryss mellom Kirkeveien og hhv. Langhusveien
og Sanderveien gjøres om til én oval rundkjøring. Det etableres bussholdeplass (kantstopp)
ved Ski skole. Det legges opp til fire kryssingspunkter for gående i Kirkeveien og to i
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Langhusveien. Det etableres opphøyd gangfelt ved holdeplass Ski skole og ved Skoleveien.
Tiltaket vil omfatte nytt veglys og omlegging av kabler og ledninger.
Planforslaget fraviker fra områdeplanens føringer om sykkelfelt. I stedet foreslås det gangog sykkelveg/sykkelveg med fortau. Dette medfører et systemskifte for syklister i krysset
Rådhussvingen fra sykkelfelt i vestre ende av Kirkeveien til gang- og sykkelveg/sykkelveg
med fortau videre østover. Det er utfordrende å signalregulere sykkelløsningen gjennom
krysset. Det vil være opp til Vegdirektoratet å godkjenne foreslått løsning.
Eksisterende direkte adkomster fra Kirkeveien erstattes med nye adkomstveier. Det forventes
at ny bebyggelse vil kunne få innganger fra fortau langs Kirkeveien. På grunn av smalt fortau
må inngangsdører, trapper og andre konstruksjoner trekkes inn fra vegglivet for ikke å
komme i konflikt med ferdsel på fortauet.
På grunn av bredt vegprofil i delvis skrånende terreng blir det behov for en del støttemurer.
Disse er planlagt utført i granitt. Enkelte steder blir murene høyere enn 1,5 m. Det blir også
behov for støttemurer langs nye adkomstveger og mot gravhaugen ved krysset med
Sanderveien.
Eksisterende trykkreduksjonskum ved kryss med Sanderveien opprettholdes og får ny
adkomst med kulvert og driftsveg fra Kirkeveien øst.
Virkninger av planforslaget
Det er nødvendig å erverve grunn og rettigheter fra en rekke eiendommer for å gjennomføre
anlegget.
Tiltaket vil medføre vesentlig forbedret framkommelighet for kollektivtrafikk, gående og
syklende. Bussene vil få redusert reisetid til og fra Ski stasjon. De myke trafikantene vil få
svært mye bedre tilbud enn i dag på denne strekningen.
I områdeplanen forutsettes det flytting av Kirkeveien 26, som er vurdert som
bevaringsverdig. Det er uavklart hvor huset skal flyttes til og hvilken framtidig funksjon det
skal ha. Det er avklart at bolighuset Kirkeveien 26 skal flyttes til ubebygs areal rett nord for
dagens lokalisering. Det er utført arkeologiske registreringer som del av planarbeidet. Nye
registreringer er foretatt etter offentlig ettersyn. Det er gjort funn av automatisk fredete
kulturminer. Funnene er frigitt og det er ikke krav til utgraving. Det finnes automatisk
fredete kulturminner (gravhauger) nær inntil planområdet. Disse berøres ikke direkte, men
veganlegget kommer helt inntil sikringssonen for tre kulturminner. Ved ett av disse flyttes
veganlegget lenger unna enn i dag.
Planforslaget medfører beslag av dyrka mark. Flere eksisterende bolighus ligger slik til at
trafikkstøyen vil overskride tillatte grenseverdier. For disse vil det tilbys lokale
støyskjermingstiltak. Langsgående støyskjermer vil ikke gi tilstrekkelig effekt og er også
vurdert som ikke ønskelig i byområdet.
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Gjennomføring av forslag til plan
Ved planvedtak tidlig i 2020 vil det kunne være mulig å gjennomføre utbyggingen i 20222024 forutsatt finansiering. Etter planvedtak må det påregnes minimum to år til grunnerverv,
byggeplan og kontrahering av entreprenør. Gjennomføring av anlegget vil også kunne ta ca.
to år.
Kirkeveien må holdes åpen for kollektivtrafikk og nyttetransport i hele anleggsperioden, men
kan i perioder bli stengt eller ha redusert framkommelighet for øvrig biltrafikk. Gående og
syklende må i hele anleggsperioden ledes gjennom sentrumsområdet sør for Kirkeveien.
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1 Bakgrunn for planforslaget
Ski skal utvikles til en regional by i Akershus og bli et urbant sentrum i Follo. Follobanen,
som med nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vil gi reisetid på kun 11 minutter, gjør Ski til
et av de viktigste utviklingsområdene i Osloregionen. Follobanen og kollektivknutepunktet
Ski stasjon skal etter planen åpne i 2021. Den vestre delen av Ski stasjon ble åpent i august
2020. Hele stasjonsområdet med Ny Nordbyveien bro, undergang under stasjonen og ny
bussterminal skal stå ferdig i 2022. Et effektivt og fremtidsrettet regionalt knutepunkt vil si
god framkommelighet for buss, gående og syklende til og fra knutepunktet og ukomplisert
bytte mellom de ulike transportmidlene.
Bussene fra Drøbak, Ås, Langhus og Enebakk skal inn til Ski stasjon. Åsveien, Kirkeveien og
Langhusveien er definert som hovedgater for kollektivtrafikk gjennom Ski sentrum. Dette
planforslaget er en oppfølging av Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) som ble utarbeidet
av Statens vegvesen som et faglig bidrag til Områdeplan for Ski sentrum, vedtatt
11.05.2016.

Figur 1 – Prinsipp for kollektivtrasé i Ski sentrum. Kilde Plan for hovedgatenettet i Ski by, SVV 2015.
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1.1

Planområdet

Planområdet ligger innenfor den sentrale delen av Ski sentrum, nordøst for Ski rådhus.

Figur 2 – Flyfoto over planområdet. Kilde: SVV.

1.2

Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for fv. 152 Kirkeveien?

Hensikten med planforslaget er å sikre god fremkommelighet for buss i Kirkeveien og
Langhusveien fram til Ski stasjon. God fremkommelighet for syklister og gående skal
ivaretas og Kirkeveien skal transformeres til en bygate. Planforslaget er så langt det er mulig
basert på vedtatt områdeplan for Ski sentrum og prinsippene i «Plan for hovedgatenettet i
Ski by».
Planforslaget går ut på å detaljregulere fv. 152 Kirkeveien mellom Jernbaneveien og
Langhusveien, inkl. nytt kryss Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien, samt kollektivfelt i
Langhusveien fra holdeplass Ski sykehus og inn mot det nye krysset. Det etableres
bussholdeplass (kantstopp) ved Ski skole. Alle eksisterende direkteavkjørsler fra Kirkeveien
og to direkteavkjørsler fra Langhusveien stenges og erstattes med nye adkomster.

1.3

Målsettinger for planforslaget

Planen skal bidra til å nå målene for trafikkutvikling iht. Nasjonal transportplan, Oslopakke 3
og Regional plan for areal og transport Oslo og Akershus - videreført i Samferdselsstrategi
for Viken 2022-33. hvor økning i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gåing.
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Planforslaget skal:

•

legge grunnlag for at økning i persontrafikk i Ski sentrum kan tas med kollektiv,
sykkel og gange

•
•

gi god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper som berøres av tiltaket
sikre bymessige/urbane kvaliteter innenfor planområdet

Trafikantgrupper
Kollektivreisende

Effektmål
•

Forutsigbar reisetid

•

Bedre framkommelighet

•

Trygt å komme seg til/fra samt oppholde seg på holdeplassene

•

Redusert fare for ulykker/konflikter mellom buss og andre
trafikantgrupper

Gående

•

Bussen er en naturlig del av bybildet i Ski

•

Kirkeveien har attraktive fortau på begge sider som det er trygt
å bevege seg langs og oppholde seg på

Syklende

•

Trygge og oversiktlige krysningspunkt

•

Det er etablert et attraktivt og trygt sykkeltilbud på begge sider
i Kirkeveien som er tilknyttet øvrig sykkelnett

•

Alle typer syklister skal kunne sykle i Kirkeveien uten å være til
hinder eller fare for hverandre

•

Det er etablert trygge kryssområder

Varelevering,

•

Hindrer ikke framkommeligheten for kollektivtrafikk

nyttetransport

•

Reduserer ikke trafikksikkerheten for gående og syklende langs
fylkesgatene

•

Det skal være mulig å levere varer i Ski sentrum på angitte
steder og tider

Personbil

•

Null vekst i personbiltrafikken

•

Framkommelighet i Kirkeveien og Langhusveien opprettholdes

•

Tydelig gatestruktur og lesbarhet i Kirkeveien som fremmer lav
hastighet og gir god oversikt.

•

Det er regulert maks. antall parkeringsplasser i sentrum med
adkomst fra Kirkeveien

1.4

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert iht. Plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift.
Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke
konsekvensutredes.
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2 Planprosess og medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Østlandets blad den 16.01.2018 og på nettsidene til Ski kommune og Statens vegvesen.
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere, naboer og andre berørte. Det ble avholdt åpent informasjonsmøte 01.02.2018
på Ski rådhus. Det er også avholdt befaringer og møter med berørte grunneiere.
Det kom inn 35 innspill til planoppstart. Oppsummering og behandling av innspillene følger
som vedlegg.
Planforslaget var til 1. gangsbehandling i Nordre Follo kommune, Utvalg for areal, klima og
byggesak 04.02.2020 og formannskapet 06.02.2020. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til
offentlig ettersyn med 11 tilleggspunkter. Vedtakene er svart ut i eget notat der endringer i
plankart og bestemmelser framgår.
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 11.03 –
22.04.2020. Planlagt åpent møte 01.04.2020 måtte dessverre utgå på grunn av restriksjoner
som følge av covid 19. Det kom inn 23 uttalelser til planforslaget. Disse er oppsummert og
svart ut i eget notat der endringer i plankart og bestemmelser framgår, Det har også vært
avholdt befaring med noen av de berørte grunneierne.

3 Rammer og premisser for planarbeidet
3.1

Overordnede planer og rammer

Nasjonal transportplan 2018 - 2029
Frem mot 2050 er det store transportbehov som må håndteres dersom vi skal ha god
framkommelighet og bidra til et godt bymiljø i våre byområder. Økt satsing på
kollektivtransporttilbud og tilrettelegging for gående og syklende er et viktig grep i
transportplanen. Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken i Nasjonal
transportplan i perioden er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og

bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
Nasjonal transportplan for 2022-2033 behandles i Stortinget i juni 2021.

Samferdselsstrategi for Viken 2022-33
Samferdselsstrategi for Viken 2022-33 ble vedtatt av fylkestinget 18.12.2020. Det pågår
arbeid med regional plan for areal og mobilitet i Viken. Det er en av tre planer som skal
utarbeides på bakgrunn av regional planstrategi. Det pågår også arbeid med
handlingsprogram 2022-25 som oppfølging av strategien. Samferdselsstrategien viderefører
målsettinger i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus om at trafikkvekst skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Det vises til følgende punkt i strategien for byer og tettsteder:
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•

Prioritere kollektiv, sykkel og gange på strekninger der det er nødvendig å erstatte
mange bilreiser for å oppnå bærekraftig mobilitet.

•

I og mellom befolkningstette områder er det behov for et sammenhengende
sykkelveinett, og på sterkt trafikkerte strekninger skal vi i størst mulig grad legge til
rette for myke trafikanter når en fylkesvei bygges/utbedres.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt desember 2015)
Ski er utpekt som regional by i Regional plan for areal og transport (ATP), og målsettingen er
at veksten i persontransport i området skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Denne planen har ligget til grunn for planarbeidet. Se punkt over.

Samferdselsplan for Akershus 2016-2025
Følger opp Regional ATPs målsetting om å utvikle transportløsninger i prioriterte
vekstområder som bidrar til gange og sykling, enkle kollektiv reiser og bykvalitet. Videre
møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport som blant annet har god
framkommelighet for buss inn mot og gjennom de regionale byene, og raske bytter
buss/tog.
Denne planen har ligget til grunn for planarbeidet. Se punkt over.

Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Ski 2019-2030 (vedtatt 12.06.2019)
Kommuneplanens arealdel legger føringer for fremtidige planprosesser i Ski sentrum.

3.2

Andre rammer og føringer

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum, vedtatt 02.05.2018.
Veileder som utdyper bestemmelsene i områdeplan for Ski sentrum knyttet til offentlige
gater, torg og parker. Omfatter ikke fylkesgatene, men tilgrensende arealer.

Sykkelstrategi for Ski sentrum (vedtatt 12.06.2019)
Kirkeveien er del av regional sykkelrute som krysser Ski i øst – vest retning. Kommunen har
spilt inn ønske om sykkelvei med fortau, med sikte på å skille syklister fra bil og buss, på
strekningen i Kirkeveien mellom Nordbyveien bro og krysset med Langhusveien og
Sanderveien.

3.3

Gjeldende regulering

Planområdet omfattes av PlanId 201310 Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016 (Områdeplan for
Ski sentrum), som legger følgende føringer for fylkesveiene i Ski sentrum:
§ 5.1 Fylkeskommunale veier, V1-11, KO1, KT1 og GT18

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for fylkesveinettet, V1-11, KO1, KT1 og
GT18. Planen skal prioritere kollektivtransport, gående og syklende. Det skal
vektlegges gatemessig utforming for Kirkeveien, Sanderveien og Jernbaneveien, med
beplantning, tosidig fortau og sykkelfelt.
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§ 8.4 Fylkesveier

Fylkesgatene skal være detaljregulert før detaljregulering for tilliggende kvartal
vedtas.
Før det gis igangsettingstillatelse for bygging innenfor delområder som omfattes av
rekkefølgekrav knyttet til fylkesgate, skal teknisk plan (byggeplan) være godkjent av
Statens vegvesen, og gjennomføringsavtale for infrastrukturtiltakene være inngått.
Ved utvidelse av Kirkeveien skal eksisterende avkjørsler til boligene på nordsiden av
fylkesvegen stenges og ny felles adkomstvei opparbeides.
Eksisterende fortau på nordsiden av Kirkeveien mellom Rådhussvingen og Skoleveien
skal ikke fjernes før det er opparbeidet en alternativ atkomstveg og gjennomgående
gangveg inne i eksisterende bebyggelse nord for Kirkeveien.
Dersom det skal etableres ny bebyggelse nord for Kirkeveien, skal den totale
veibredden økes med to meter mot nord, til 26 meter. Der det skal etableres
busslomme ved Ski skole, skal Kirkeveien utvides opp til 29 meter total bredde.
Rekkefølgekravet gjelder ikke tiltak i forbindelse med Follobanen.

Fravik fra områdeplanen
Planforslaget fraviker fra områdeplanen i kryssområdene Kirkeveien x Rådhussvingen og
Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien fordi kryssenes plassering i planforslaget er
detaljert tegnet ut og valgt utforming krever mer areal enn avsatt i områdeplanen. Dette er
en følge av at det ikke ble utarbeidet teknisk plan som grunnlag for områdeplanen.

Figur 3 - Kryss Rådhussvingen. Blå tykk strek viser
formålsgrense for veg i områdeplanen

Figur 4 – Ny rundkjøring. Blå tykk strek viser
formålsgrense for veg i områdeplanen.

I planforslaget er det for Kirkeveien lagt til grunn en bredde på 26 meter med utvidelse til 29
meter ved holdeplass Ski skole jf. kommunestyrets behandling av sak nr. 175/17, datert
13.12.2017.
Det er også fravik når det gjelder sykkelløsning ved at områdeplanens føringer om sykkelfelt
i planforslaget er endret til gang- og sykkelveg/sykkelveg med fortau.
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Øvrige reguleringsplaner innenfor planområdet
Følgende gjeldende reguleringsplaner erstattes delvis av planforslaget:
PlanId 155
Plannavn: Bjørnebråtenkrysset
Endelig vedtak: 08.04.1987

PlanId 51
Plannavn: Et område mellom Langhus og
Ski stasjonsby til landbruksformål
Endelig vedtak: 09.09.1970
PlanId 85
Plannavn: Kvartal 2 og del av 1, Ski
sentrum
Endelig vedtak: 30.06.1976

PlanId 143
Plannavn: Området øst for Langhusvegen
Rv. 152 på strekningen Kirkevegen Vardåsvegen
Endelig vedtak: 12.12.1984
PlanId 168
Plannavn: Sander Østre
Endelig vedtak:17.06.1992

PlanId 201313
Plannavn: Vardåsveien 3 og 36 (Ski
sykehus), del av Vardåsen og
Langhusveien.
Endelig vedtak: 08.10.2014
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3.4

Tilgrensende reguleringsplaner

Planområdet berøres av følgende pågående planarbeid:
PlanID

Plannavn

Grensesnitt

201711

Detaljregulering i Ski

Nytt kryss Kirkeveien x Rådhussvingen.

Vedtatt

sentrum, videregående

Skråning eller konstruksjon langs sørsiden av

16.10.2019

skole og boliger

Kirkeveien avhenger av hvilken plan som

S4/S6/V3/GT1/GT2/GT4/

gjennomføres først.

GT5/GT7/o_T1/Park3/H8

Dører/innganger langs fortau på Kirkeveiens

10_4)

sørside.

Detaljregulering for

Ny adkomst til Ski skole når dagens

Skolekvartalet, Ski

direkteadkomst fra Kirkeveien stenges.

201602

sentrum
201805

Detaljreguleringsplan for

Inn mot nytt kryss Kirkeveien x Langhusveien x

fv. 1373 Sanderveien

Sanderveien

201601

Detaljregulering for

Ny direkte avkjørsel fra Kirkeveien med kun

Vedtatt

Kirkeveien 1 Ski sentrum

mulighet for høyresving.

Områdeplan nord for

Nye adkomstveger til eksisterende bebyggelse

Kirkeveien

fram til evt. utvikling av området nord for

14.05.2020
201712

Kirkeveien og vest for Langhusveien.
Waldemarhøyveien 1

Ny bebyggelse nord for Kirkeveien 2A og 2B.
grenser til planen ved park 5 og innkjøring til
Waldemarhøy. Planoppstart er varslet

PlanID 219

Ski stasjon

Grenser til planen, erstattes ikke av planen

Endelig
vedtatt
23.10.2002
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4 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
4.1

Beliggenhet

Planområdet ligger nord i Ski sentrum og omfatter ca. 700 meter av fv. 152 Kirkeveien (fra
hp 6 m1340 til m1945) og ca. 300 meter av fv. 152 Langhusveien (fra hp 6 m1975 til hp 7
m240). I tillegg berøres ca.150 meter av fv. 154 Kirkeveien øst og ca. 40 meter i nordre del
av fv. 1373 Sanderveien.
Kirkeveien er del av fylkesvegnettet i Ski by og ligger i ytterkant av dagens sentrumsområde i
nord. Kirkeveien går i retning øst-vest fra det nylig ombygde Jernbanekrysset til dagens to
T-kryss i øst; Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien. Kirkeveien ligger på
en morenerygg (raet), som er et synlig landskapselement og gir den sørvendte
skålformasjonen dagens sentrum ligger i. Langhusveien er en hovedveg inn til Ski sentrum
fra nord.

Figur 4 - Oversiktstegning av planforslaget. Kilde: Asplan Viak.

4.2

Dagens – og tilstøtende arealbruk

Bebyggelse og funksjoner
Kirkeveien fungerer i dag hovedsakelig som transportåre øst-vest gjennom sentrum og som
adkomst til boliger. Langs sentrumssiden (sør) ligger offentlige institusjoner som Rådhuset
og Ski skole og Ski ungdomsskole. Skolen Ski skole har hovedinngang fra Kirkeveien. På
nordsiden er det villabebyggelse med hager ut mot vegen. Disse boligene har bratte
adkomster fra Kirkeveien.
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I nordvest ligger parken Waldemarhøy med stor kulturhistorisk verdi, ærverdige bygg fra
stasjonstiden og gamle trær med prydverdi. Funkisgårdene Rutheim og Næssgården danner
en «portal» i vestre ende av Kirkeveien og har aktive fasader med næringsvirksomhet i første
etasje. På nordsiden av Rådhussvingen ligger en parkeringsplass med ladestasjon for el-bil.
Langs Langhusveien er det småhusbebyggelse og dyrka mark på begge sider av veien.

Eksisterende tilbud til gående og syklende
I Kirkeveien er det fortau langs nordsiden på hele strekningen. Langs sørsiden er det gangog sykkelveg på strekningene Sanderveien – Skoleveien forbi Ski skole, og Rådhussvingen –
Jernbaneveien. Disse arealene blir i dag benyttet av både syklister og gående. Utover dette
mangler det tilrettelegging for syklister på strekningen.
Dagens kryssinger for gående er ikke tilfredsstillende. Ingen av gangfeltene har taktil
merking eller nedsenket kantstein, med unntak av i Jernbanekrysset. Det er trafikkøyer i alle
gangfelt over Kirkeveien, men disse er underdimensjonerte.
Langs Langhusveien er det gang- og sykkelveg langs østsiden og ikke noe tilbud langs
vestsiden.

4.3

Trafikkforhold

Det er ikke registrert mange personskadeulykker innenfor planområdet. SVV har registrert 6
ulykker innenfor planområdet i perioden 2009-2018 (10 år). Fartsgrensen på fylkesveiene er
40 km/t, med unntak av deler av Langhusveien hvor det er 50 km/t. I framtidig situasjon vil
det bli 40 km/t innenfor hele planområdet.

Fv. 152 Kirkeveien vest
Kirkeveien vest for kryssene med Langhusveien og Sanderveien er relativt slak med stigning
på maksimalt ca. 3,5 %. Sideterrenget ligger høyere på nordsiden og lavere på sørsiden.
Kirkeveien har to kjørefelt og fortau langs nordsiden. Total vegbredde er ca. 8,5 meter
inkludert skulder.

Fv. 152 Langhusveien
Langhusveien har stigning på maksimalt ca. 6 % over ca. 300 meter fram til krysset med
Kirkeveien. Sideterrenget ligger omtrent på samme nivå på vest- og østsiden langs hele
strekningen. Veien ligger på fylling mot dyrka mark på østsiden de siste ca. 100 meter inn
mot krysset. Det er to kjørefelt og gang- og sykkelveg langs østsiden med rabatt/grøft som
har varierende bredde mot kjørebanen. Total vegbredde varierer mellom ca. 10-12 meter
inkludert skulder.

Fv. 154 Kirkeveien øst
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Kirkeveien østfra og inn mot krysset med Langhusveien og Sanderveien er relativt slak uten
vesentlige stigningsforhold. Sideterrenget ligger lavere på nordsiden med fylling fra vegen
mot dyrka mark. Boligtomter langs sørsiden ligger på samme nivå som veien.
Det er to kjørefelt og fortau langs sørsiden. Total vegbredde er ca. 9 meter inkludert skulder.

Fv. 30 Sanderveien
Nordlige ende av Sanderveien har to kjørefelt og fortau langs østsiden. Total vegbredde er
ca. 9 meter inkludert skulder. Sideterrenget ligger omtrent på samme nivå på vest- og
østsiden langs hele strekningen.

ÅDT
Trafikktellinger foretatt av Statens vegvesen i 2018 viser følgende årsdøgnstrafikk i
fylkesgatene som berøres av planforslaget:
Fv. 152 Kirkeveien vest

6000

Fv. 152 Langhusveien

10800

Fv. 154 Kirkeveien øst

7600

Fv. 30 Sanderveien

8550

Figur 5 - ÅDT på fylkesvegene i Ski sentrum. Kilde: SVV.

19

Kryss
Langs Kirkeveien er det i dag tre kryss: Rådhussvingen, Langhusveien og Sanderveien. De to
sistnevnte ligger ca. 30 meter fra hverandre.
Kirkeveien x Rådhussvingen
Dagens kryss et er T-kryss som betjener et område med boliger, næring og ca. 410
parkeringsplasser. Basert på tellinger fra Sweco (gjennomført før åpning av ny Nordbyveien
bro), Rambøll (gjennomført uke 16-17/2018) og radartellinger i Kirkeveien (gjennomført
over en uke i april 2018), har Statens vegvesen beregnet trafikkmengde og kapasitet i
dagens kryss. Beregningen viser at kapasiteten (avviklingsevnen) i dagens kryss er god og at
det er ingen forsinkelse eller belastning (dvs. forholdet mellom kapasitet og etterspørsel) når
man ser på krysset isolert fra resten av vegnettet. SVVs trafikkanalyse av Rådhussvingen
følger som vedlegg til planforslaget.
Planlagt utbygging av områdene både sør og nord for Kirkeveien vil gi mer trafikk i dette
krysset. Rambøll har, i forbindelse med planforslaget Detaljregulering i Ski sentrum,
videregående skole og boliger (plan ID 201711), beregnet framtidig trafikk fra
Rådhussvingen sør med etablering av parkeringshus under ny videregående skole. Det
foreligger per i dag ingen prognoser for utbygging, parkering og trafikk i området nord for
Kirkeveien. Derfor antas det at trafikken om ettermiddagen vil være på ca. 60 kjøretøy i
timen, som fordeles likt i retning Kirkeveien øst og Kirkeveien vest.
Med dette som utgangspunkt har SVV beregnet framtidig trafikk i krysset og funnet at
trafikken inn og ut av Rådhussvingen krever venstresvingefelt i Kirkeveien for å bevare god
nok trafikkavvikling i Kirkeveien.
Kirkeveien x Langhusveien
Krysset er utformet som en rundkjøring. Trafikken går flytende i ettermiddagsrushet. SIDRAberegninger utført av Asplan Viak i august 2018 visser en belastningsgrad på 0,6-0,63. I
teorien beskrives kryss med belastningsgrad over 0,85 som uforutsigbare og på randen til
kollaps. Dette krysset kan derfor karakteriseres som moderat belastet.
Kirkeveien x Sanderveien
Dagens kryss er et T-kryss hvor trafikken går flytende om ettermiddagen, men det dannes
kø i søndre tilfart fv. 30 Sanderveien. SIDRA-beregningene viser en belegningsgrad på 0,30,4 i Kirkeveien og 0,97 i Sanderveien, noe som gir kø sørover i Sanderveien.

4.4

Kollektivtrafikk

Sentrale bussruter til/fra Ski stasjon går i Kirkeveien og Langhusveien. Det er to holdeplasser
innenfor planområdet: Ski sykehus og Ski skole. Begge holdeplassene har i dag busslomme i
begge retninger. Når Follobanen åpner forventer Ruter stor vekst i passasjertall på rutene
som kjører Langhusveien og Kirkeveien til/fra Ski stasjon. Dette på grunn av omfattende
boligutbygging på Langhus med blant annet framtidig svømmehall. Ruter har de siste årene
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utviklet lokalbusstilbudet inn mot Ski sentrum vesentlig. Antall busser er økt, og både
driftsdøgn og rushtidsperiode er utvidet.
Når Follobanen åpner planlegger Ruter følgende frekvens på bussrutene i Kirkeveien og
Langhusveien: I fremtiden ser Ruter for seg følgende frekvens på busslinjene i Kirkeveien og
Langhusveien:
Linje 510 Langhus – Ski – Ås - Drøbak:

5 min frekvens

Linje 515 Ryen T – Ski stasjon:

10 min frekvens (kun i Kirkeveien)

Lokalbuss i Ski sentrum:

10 min frekvens

Figur 6 – Utsnitt av linjekart Follo. Kilde: Ruter. (Kart oppdatert 10.05.2021)

4.5

Teknisk infrastruktur

Veglysanlegg
Dagens veglysanlegg på de aktuelle strekningene er av eldre dato. Breddeutvidelse av
fylkesgatene vil legge beslag på større arealer enn dagens og nye lyskrav er endret siden
eksisterende veger ble bygget. Det må derfor etableres nytt veglysanlegg på de aktuelle
fylkesvegstrekningene.
21

Kabler og ledninger
Det er innhentet grunnlag på eksisterende kabler og ledninger fra kabeletater. Underlaget er
hentet inn av SVV via Geomatikk/Gravemeldingen. Det er mottatt underlag fra følgende
etater: Norgesnett, Broadnet, Telenor, Telenor Kabel-TV (Tidl. Canal Digital) og Viken Fiber.
Følgende etater har tilbakemeldt at de har eksisterende nett i området og oversendt
grunnlag som er medtatt på IN-tegninger: Norgesnett, Broadnet, Telenor, Telenor Kabel-TV
(tidl. Canal Digital) og Viken Fiber. Viken Fiber og Broadnet har ikke eksisterende nett
innenfor planområdet.
Eksisterende nett består i hovedsak av kabelanlegg, men det er også noe luftnett. Telenor
har fiber og kobberkabel i planområdet som må legges om. Norgesnett har liggende 24kV
høyspentkabel av type TSLF 3x1x240/35 på sørsiden av deler av Kirkeveien og vestsiden av
Langhusveien som må legges om. Norgesnett har også lavspentkabel i planområdet, men
dette forsyner i hovedsak eksisterende veglysanlegg. Nøyaktigheten i det mottatte
grunnlaget er ikke oppgitt, men det kan antas at dette er en meter til hver side. Det kan
videre antas at kabler ligger med en overdekning på 0.6 meter, men dette kan også variere.
Det må derfor utføres påvisning av alle kabler før graving igangsettes.

Vann og avløp
Eksisterende offentlig VA-ledningsanlegg innenfor planområdet er kartlagt.

4.6

Landskapsbilde/bybilde

Planområdet ligger i landskapsregion 03 Leirjordsbygdene på Østlandet med underregion 06

Flatbygdene og Follo og indre Østfold (Puschmann 2005). For denne landskapsregionen er
randmorener et fremtredende landskapstrekk i relativt store landskapsrom. Kirkeveien ligger
på en slik randmorene. Karakteristisk for underregionen er flate jordbruksarealer på marine
avsetninger.
Ski tettsted er definert med utgangspunkt i jernbanen, og har en klar deling mellom øst og
vest, med sentrum som binder sammen de store boligområdene. I nord har raet skapt en
naturlig overgang mellom byen og kulturlandskapet som gir tettstedet en tydelig definert
avgrensing. Raaet med fornminner er karakterisert som umistelig verdi (Dive-analysen).
Fylkesveiene, med Kirkeveien på raet, danner en trekant mot dagens sentrum og definerer i
stor grad randsonen mellom byen og omlandet med store jordbruksarealer.

4.7

Nærmiljø/friluftsliv

Planområdet grenser til et viktig parkområde i nordvest, Waldemarhøy og Vesteraatparken,
med offentlig tilgjengelige bygninger og barnehage. Parken gir tilgang til skogs- og
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jordbruksområdet i nord. Ski skole har hovedinngang mot Kirkeveien sørøst i planområdet.
Skolegården ligger i bakkant av bygningsmassen. Med nærmiljø- og rekreasjonsfunksjoner
som skole, barnehage og park tilgrensende til planområdet, i tillegg til målpunkter i
sentrum, er Kirkeveien en sentral veg både å krysse og som strekning.
Det er planlagt ny videregående skole i Kirkeveien med 1100 elever og over 200 ansatte.
Skolen vil også romme offentlige tilbud som kulturskole, bibliotek og idrettshall. Det vil bli
et viktig målpunkt, både på dag- og kveldstid. Leilighetsbygg er planlagt like øst for ny
skole. Det er i dag fem krysningspunkt i Kirkeveien. Eneste tilbud til myke trafikanter er et
smalt fortau på nordsiden, noe som gjør at Kirkeveien i dag fremstår som lite attraktiv og
trafikksikker for myke trafikanter. Kirkeveien er en del av nasjonal sykkelrute 7, men
mangler et eget tilbud til syklister. De fleste syklister velger i dag alternative ruter på det
kommunale nettet gjennom sentrum. Langhusveien og Sanderveien er del av regional
sykkelrute, men det mangler et eget tilbud i Sanderveien.

4.8

Naturmangfold

Planområdet ligger i et område dominert av bebyggelse med private hager og berører delvis
jordbruksarealer i nordøst. Dette betyr at det er lite naturmangfold som påvirkes av
prosjektet. Det finnes ingen verdifulle naturtyper som blir berørt, men det er registrert noen
få arter av nasjonal forvaltningsinteresse i området og flere fremmede arter.

Figur 7 - Skraverte områder viser viktige naturtyper i nærheten av planområdet. Kilde: Naturbase.no
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Figur 8 - Registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Kilde: Naturbase.no

Figur 9 - Grønne punkter viser registrerte fremmede arter. Kilde: Naturbase.no

SVV har kartlagt eksisterende trær langs Kirkeveien og langs ny samlevei i området nord for
Kirkeveien. Kartleggingen hadde til hensikt å identifisere mulig verdifulle trær samt gi
kjennskap til om trærnes tilstand eller risiko tilsier om de er eget til bevaring.
Langs Kirkeveien ble det registrert 9 trær av interesse, 7 langs sydsiden og 2 langs
nordsiden. Når tilstanden til disse 9 ble vurdert ble bare 3 individer funnet i en slik
forfatning at de er egnet til bevaring. De øvrige trærne har enten for kort forventet
restlevetid pga. dårlig vitalitet, eller de er i dårlig mekanisk strukturell forfatning slik at de
kan utgjøre en betydelig risiko.
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Figur 10 - Trær markert med rød ring er vurdert som uegnet til bevaring. Trær markert med blå ring er vurdert som
egnet til bevaring.

Kartlegging av eksisterende trær langs ytterkanten av jordet til Kapelsander og mot
småhusbebyggelsen i øst og sør, ble det registrert i alt 15 trær. Av disse ble 5 individer
identifisert som i så dårlig forfatning at de regnes som uegnet til bevaring og utgjør en
risiko pga. råte (alle hengebjørk). Øvrige individer er identifisert som godt egnet (6 stk),
egnet (2 stk) og mindre egnet (2 stk) til bevaring.

4.9

Kulturmiljø

Automatisk fredete kulturminner
Som del av planarbeidet er det iht. Kulturminneloven § 9 gjennomført to en registreringer av
automatisk fredete kulturminner.
Den første Registreringen ble gjennomført av arkeologisk feltenhet ved Akershus
fylkeskommune i perioden 8.-19. oktober 2018. Registreringsrapporten følger som vedlegg
til planforslaget. Det ble påvist et automatisk fredet kulturminne: en kokegroplokalitet fra
førromersk jernalder ved sjakting i dyrket mark, ID 247636. Lokaliteten er utgravd og
dokumentert under registreringen i henhold til fylkeskommunens delegerte myndighet etter
kulturminneloven. Videre ble det kontrollregistrert to automatisk fredete gravhauger fra
jernalder, ID 90251 og 90252, og et steingjerdet fra nyere tid som ikke er fredet, ID 90253.
De tre lokalitetene har fått ny geometri og beskrivelse i Askeladden, Riksantikvarens
kulturminnedatabase.
Den andre registreringen ble gjennomført av arkeologisk feltenhet ved Viken fylkeskommune
i perioden 6.-10. november 2020. Registreringsrapporten følger som vedlegg til
planforslaget. Det ble påvist ytterligere automatisk fredete kulturminner, i tillegg til de to
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kokegropene som ble funnet tidligere ble det funnet tre kokegroper/ildsteder, en kullflekk
/nedgraving, ett dyrkningslag og ett kulturlag.
Funnene er frigitt og det er ikke krav til utgraving.
Det er et høyt antall tidligere registrerte kulturminner i området. Kirkeveien følger
Skimorenen i øst-vestlig retning. Denne moreneryggen er en israndavsetning hvis lettdrevne
jord har gjort området attraktivt for tidlig jordbruksutnyttelse. Det er gjort mange funn i
nærområdet fra tidsspennet steinalder til middelalder. Det er funnet et høyt antall steinøkser
i området med datering til yngre steinalder og bronsealder.
Kulturminnene nær registreringsområdet varierer både i tid og typer og det er blant annet
kjent mange gravhauger fra jernalder. Det er også kjent flere skålgropsteiner fra bronsealder
og funn av bosetningsspor og dyrkningsspor under dyrket mark fra jernalder. Ski
middelalderkirke og kirkested ligger i enden av Kirkeveien, ca. 750 meter øst for
registreringsområdet. Det har også vært et kapell i middelalder ved gården Kapel-Sander,
rett nord for registreringsområdet.
Det ligger tre gravhauger tett inntil sørsiden av Kirkeveien som alle er automatisk fredete
kulturminner (id 33160, id 43210 og id 23281).

Figur 11A - Registreringsområdet med nærliggende kulturminner. ID-nummer fra Askeladden. Kilde: AFK.
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Figur 12B – Funn gjort i november 2020 ID 273280

Nyere tids kulturminner
Den eldste kjente ferdselsveien gjennom Ski gikk fra Nordby til Ski kirke langs Holteveiens
trasé og videre gjennom tunet på Kapel-Sander. Mye tyder på at denne veien ble anlagt
allerede i middelalderen. Parallelt med utbygging av jernbanen ble det anlagt nytt
hovedveisystem i Ski. En grein av dette er det som i dag utgjør Kirkeveien.
Jernbaneutbyggingen på slutten av 1800-tallet la grunnlaget for framveksten av Ski som
tettsted. Som følge av åpning av Smaalensbanen i 1879 reiste villabebyggelsen seg i årene
som fulgte langs de nye veiene inn mot stasjonsområdet. NIKUs kulturhistoriske
stedsanalyse for Ski sentrum (DIVE-rapport 44/2014) peker på bebyggelsen i sveitserstil
(sporene etter den) langs Kirkeveien som et viktig kulturhistorisk bygningsmiljø.
De to funkisbygningene (Rutheimgården fra 1933 og Torvang/Næssgården fra 1940) lengst
vest i Kirkeveien fra moderniseringen av Ski blir også trukket frem som viktige kulturminner
for Ski, som de første eksemplene på murgårder i Ski sentrum. Byggene fungerer som en
portal til sentrum og er premissførende for tverrsnittet i Kirkeveien inn mot krysset med
Jernbaneveien og Nordbyveien bru.
Jamfør planbestemmelse § 7.3 Bevaring av kulturmiljø, H570 i områdeplan for Ski sentrum
har Statens vegvesen utarbeidet antikvarisk dokumentasjon med tilstandsanalyse av
Kirkeveien 13 og Kirkeveien 26 som skal lagres for ettertiden i Ski kommunes arkiver. Begge
rapportene følger som vedlegg.
Kirkeveien 13
I Kirkeveien 13 (gnr/bnr. 134/24) står to bygninger, et hovedhus og et uthus. Begge er i
henhold til SEFRAK-registrert oppført på 1900-tallet. Eiendommen ble utskilt fra
bruksnummer 1, Sander Vestre. Navnet på eiendommen er Solvang, men lokal betegnelse på
bolighuset var «Tea Kristiansens hus». Bolighuset i Kirkeveien 13 var det første huset som
ble oppført langs den nye Kirkeveien.
Tilstandsanalysen konkluderer med at bygningen fremstår med et betydelig
vedlikeholdsbehov særlig knyttet til utvendig kledning, listverk og vinduer. Det er likevel
ikke avdekket vesentlige svakheter ved bygningens konstruktive elementer.
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Kirkeveien 26
Mye tyder på at bolighuset i Kirkeveien 26 (gnr/bnr. 134/65) opprinnelig har vært
hovedhuset, borgstua eller kårboligen på Sander Vestre. Det er kjent at deler av huset er 300
år gammelt. Opprinnelig var det et svalganghus med to rom og svalgang mot vest. Huset har
en historie med flere større ombygninger og har tilpasset seg nye tider og situasjoner flere
ganger. Huset fremstår i dag som et 1960-tallshus med noen enkeltelementer typisk for
sveitserstilen. Av 1700-tallshuset er det bare kjelleren som er bevart, i tillegg til tre
tømmervegger i den eldste delen. Huset har sånn sett relativ lav autentisitetsverdi og
arkitektonisk verdi. På folkemunne omtales huset som det eldste huset på Ski. Hvorvidt dette
stemmer vet man ikke, men det er uløselig knyttet til Sander gården som spiller en viktig
rolle i regionens historie som en av de eldste gårdene. Husets har altså ikke bare høy
aldersverdi, men også en viktig symbolverdi. Verdien er knyttet til huset som 1700-talls
gårdsbygning, og at det regnes som det eldste stående huset i Ski.
Bygningen fremstår som relativt godt vedlikeholdt, uten umiddelbare vedlikeholdsbehov. Det
er ikke avdekket vesentlige svakheter ved bygningens konstruktive elementer. Rapporten
foreslår tre alternativer til behandling av huset som på ulike måter bevarer verdien. Valg av
alternativ må gjøres som del av en helhetlig vurdering ut fra husets fremtidige bruk og
eieforhold.

4.10

Naturressurser

Det finnes noen jordbruksarealer i og ved planområdet. En stor andel av disse er registrert
med svært god jordkvalitet, mens arealer rundt eiendommen Kapellsander (midt i figuren
under) er registrert med mindre god kvalitet.
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Figur 12 -Kart som viser jordkvaliteten i planområdet. Kilde: NIBIO

4.11

Grunnforhold

Terrenget fremstår som jevnt hellende mot sør-øst. NGUs kvartærgeologiske kart viser
fyllmasser langs sør-østsiden av strekningen, og marin strandavsetning langs hele
Kirkeveien og den nordre delen av Langhusveien. I området ligger en horisontal stripe
dannet av randmorene.

Figur 13 – Oversikt over løsmasser i og rundt Kirkeveien og Langhusveien. Kilde: NGU kvartærgeologisk kart.

Ski sentrum ligger utenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. Nærmeste kvikkleiresone med
skredområde-ID ligger omtrent 18 km øst for Ski sentrum. Det kan uansett forekomme
kvikkleire og/eller sprøbruddmaterialer i områder med koter under tidligere marin grense
også utenfor de områdene NVE har kartlagt. Planområdet ligger under marin grense. Det ble
oppdaget sensitiv leire i området, både i forbindelse med nye og tidligere
grunnundersøkelser.
I Kirkeveien/Sanderveien, viser utførte sonderinger at massene i området hovedsakelig
består av grov, hardpakket grus- og sandmateriale med tynne leirelag/- linser (< 1 m).
Langhusveien viser samme tendens mot Kirkeveien mens korgraderingen endrer seg fra grov
materiale til siltig-leirig langs veien mot nord.
Det er antatt at grunnvannet står 1,5-3,5 m under terreng. Se for øvrig vedlagte geotekniske
rapport for fv. 152 Kirkeveien, 10137-GEOT-1.
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4.12

Støy

Innenfor planområdet ligger det boliger i både gul (Lden 55 dBA – Lden 64 dBA) og rød (Lden
65 dBA og over) støysone. Fasadene på Ski skole og Ski ungdomsskole nærmest Kirkeveien
ligger i rød støysone.

Figur 14 - Støysonekart fra planområdet. Kilde: Støyrapport, Asplan Viak.

5 Beskrivelse av forslag til detaljregulering
Fremtidig vekst i persontransport skal tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling. Planforslaget
fokuserer på å tilrettelegge for god fremkommelighet for kollektivtrafikk, og trygge og
attraktive løsninger for gående og syklende. En forutsetning for å få innbyggerne i Ski til å
velge kollektivtransport, sykkel og gange framfor bil er å etablere et innbydende gatemiljø
med trær, beplantning og høy arkitektonisk kvalitet.
Den planlagte fortettingen og utviklingen av Ski til regional by er utgangspunktet for at det
er lagt gatestandard til grunn for prosjektering av alle fylkesvegene som berøres i
planforslaget:
•

fv. 152 Kirkeveien vest

•

fv. 152 Langhusveien

•

fv. 154 Kirkeveien øst

•

fv. 30 Sanderveien.

Hovedelementet i dette planforslaget er utvikling av Kirkeveien til å bli en hovedgate for buss
med et attraktivt tilbud for gående og syklende. Gata skal binde sammen viktige målpunkt
som skoler, idrettsanlegg, sentrumsfunksjoner, boligområder og Ski stasjon. Kollektivfelt i
Langhusveien skal bidra til bedre framkommelighet for buss til/fra Ski stasjon.
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Bredde på gatesnittet i Kirkeveien og hvilke funksjoner som skal på plass er vedtatt i
områdeplan for Ski sentrum. Fordi det er vedtatt et smalere gatesnitt enn det Statens
vegvesen anbefalte i Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) er det ikke plass til en løsning
med full bredde for alle funksjonene. Enkelte av løsningene i planforslaget er derfor å anse
som minimumsløsninger. Det gjelder særlig:
•

Manglende areal til to kollektivfelt i Kirkeveien

•

Utforming av krysset Rådhussvingen hvor det ikke er plass til deleøyer med
venteareal for gående

•

Bredden på fortauet langs sørsiden av Kirkeveien

•

Smale siderabatter til gatetrær, noe som også betyr økte etableringskostnader for
trær ved bruk av rotvennlig forsterkningslag.

5.1

Planlagt arealbruk

Reguleringsformål
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og
bygningsloven (PBL):
Vertikalnivå 1 (under terrengnivå)

Formål

Felt

Samferdselsanlegg og teknisk

Annen veggrunn – teknisk anlegg

SVT

infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2)

(kulvert til trykkreduksjonskum)

Vertikalnivå 2 (terrengnivå)

Formål

Felt

Samferdselsanlegg og teknisk

Kjørevei

SKV

infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2)

Fortau

SF

Gang- /sykkelvei

SGS

Sykkelveg/-felt

SS

Annen veggrunn – teknisk anlegg

SVT

Annen veggrunn – grøntareal

SVG

Kollektivholdeplass

SKH

Parkeringsplasser

SPP

Boligbebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse – frittliggende

BFS

(PBL § 12–5 nr. 1)

småhusbebyggelse

Grønnstruktur (PBL § 12–5 nr. 3)

Park

GP
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5.2

Tekniske forutsetninger

5.2.1 Kirkeveien vest
Kjøreveg
Horisontal- og vertikalkurvatur er større enn minimumskravene. Minste horistontalkurve R=
170m og vertikal R=1500. Stigningen på gata er 3,75 % på det bratteste.
Lengst vest i Kirkeveien tilpasser gata seg i størst mulig grad til eksisterende situasjon som
nylig er ferdigstilt (2018) som del av Bane NORs prosjekt Follobanen. Prosjektert parsell
begynner med profil 40. Det reguleres et nytt kryss med Rådhusvingen. Parsellen avsluttes i
ny oval rundkjøring med Langhusveien og Sanderveien som har filterfelt for kollektivtrafikk
fra Langhusveien.

Figur 15 - Plantegning Kirkeveien, profil 0-375.

Figur 16 - Plantegning Kirkeveien, profil 375- 625.

Kollektivfelt
Det etableres et kollektivfelt (bredde 3,25 m) i vestgående retning (inn mot sentrum) mellom
Rådhussvingen og krysset med fv. 152 Jernbaneveien.
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Figur 17 – Normalprofil Kirkeveien profil 40-85 med kollektivfelt i vestgående retning, sykkelfelt og fortau.

I østgående retning (ut av sentrum) starter kollektivfeltet etter Rådhussvingen og strekker
seg frem til rundkjøring med Langhusveien og Sanderveien.

Figur 18 - Normalprofil Kirkeveien profil 180-310 med kollektivfelt i østgående retning, GSV på nordsiden og
sykkelvei med fortau langs sørsiden.

Statens vegvesen og Ruter ønsker ønsket i utgangspunktet to kollektivfelt på hele
strekningen (ett i hver retning). Som følge av at Ski kommune har vedtatt et smalere
gatesnitt er det kun plass til et kollektivfelt som skifter retning. Plassering av kollektivfeltet
er basert på vurdering av kjøretidsdata fra Ruter som viser at bussen har større forsinkelse
ut av sentrum enn inn til sentrum. Dette er fordi kryssene med Langhusveien og Sanderveien
har begrenset avvikling i dag, samt trafikken fra Langhusveien som Kirkeveien må vike for.
Nytt kryss (rundkjøring) vil gi bedre avvikling, men det vil likevel være behov for kollektivfelt
i Kirkeveien ut av sentrum. Det kan åpnes for at kollektivfeltet endrer plassering innenfor
område o_SKV1 dersom det i byggeplanfasen framkommer nye opplysninger som tilsier at
kollektivfeltet bør endre plassering innenfor arealformål veg.

Holdeplass
Det etableres kantstopp på begge sider av Kirkeveien ved Ski skole med bredde 3,25 m på
kjørefelt og 3,25 m på venteareal inklusiv plass til rekkverk (for å skille ventende passasjerer
fra gang- og sykkelvegen). Holdeplassene har mulighet for tilkomst for gående i begge
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ender. Ventearealene ligger i direkte tilknytning til gangfelt over Kirkeveien, og møbleres
med lehus, benker, avfallsbeholdere og rekkverk. Det opparbeides ledelinjer og
oppmerksomhetsfelt i granitt.

Figur 19 - Illustrasjon av holdeplass Ski skole.

Figur 20 - Normalprofil holdeplass, profil 550-570.

Gående og syklende
Det etableres fortau og sykkelfelt (bredde 2 m) på begge sider av Kirkeveien frem til krysset
med Rådhusvingen. Sykkelfeltene kobles i vest på eksisterende løsning fram mot krysset
med Jernbaneveien og fortsetter videre over Nordbyveien bru.
I krysset Rådhussvingen blir det systemskifte over til gang- og sykkelveg på nordsiden
(bredde 3,0 m) og sykkelveg med fortau (bredde 3 m + 2 m) på sørsiden. Langs begge sider
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blir det grøntrabatt mot kjørebanen. Det vil være mulig å sykle i begge retninger på begge
sider av Kirkeveien mellom Rådhussvingen og nytt kryss (rundkjøring).

Figur 21 - Illustrasjon av gang- og sykkelveg langs Kirkeveiens nordside.

På strekningen forbi der det planlegges ny videregående skole og boliger langs sørsiden av
Kirkeveien og fram til Skoleveien trekkes fortauet ut til fasade på planlagte bygg. Her blir det
derfor en veggsone langs fasadene med bredde 0,5-1,0 meter. Arealet de gående har til
disposisjon får da en bredde på 2,5 – 3,0 meter. Fortauet er likevel såpass smalt at
inngangsdører, trapper og andre konstruksjoner må trekkes inn fra vegglivet for ikke å
komme i konflikt med ferdsel på fortauet.

Figur 22 - Illustrasjon av sykkelveg med fortau langs Kirkeveiens sørside.
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Statens vegvesen mener mente sykkelfelt med bredde 2 meter er en sykkelløsning som er
godt egnet i by, og ønsker i utgangspunktet å videreføre dette systemet, som allerede er
etablert i Nordbyveien, og nedfelt i områdeplan for Ski sentrum. Sterke føringer fra Ski
kommune om ikke å etablere mer sykkelfelt i Ski sentrum er grunnen til at det i
planforslaget i stedet er valgt sykkelveg med fortau og gang- og sykkelveg i Kirkeveien.
Valgt sykkelløsning er mer arealkrevende i kryss, og systemskiftet fra sykkelfelt over til
gang- og sykkelveg/sykkelveg med fortau er utfordrende å signalregulere i kryss.
Stengte adkomstveger langs nordsiden opprettholdes for gående og syklende med
rampe/trapp ned til gang- og sykkelvegen.

Kryssinger for gående
Det etableres opphøyd gangfelt (bredde 5 m) ved holdeplass Ski skole og ved Skoleveien.
Det legges infrastruktur i bakken for evt. framtidig signalregulering. Gangkryssingen ved Ski
skole ligger ikke i direkte tilknytning til den nye rundkjøringen. Kryssområdet er svært
omfattende i arealbruk og krysningspunktene blir derfor liggende et stykke unna hverandre.
Det etableres signalregulerte gangkryssinger i krysset Rådhussvingen.

Adkomster og samleveger
Dagens T-kryss mellom Kirkeveien og Rådhussvingen stenges. Det samme gjør Skoleveien
og alle direkte avkjørsler fra Kirkeveien. Adkomst til eiendommene med adresse Kirkeveien
10a,10b, 8d,12a og 12b, 14, 16 og 18 blir erstattet med ny felles adkomstveg fra nytt kryss
Rådhussvingen. Øvrige eiendommer nord for Kirkeveien får adkomst fra ny felles samleveg
fra Langhusveien. Begge vegene har til hensikt å samle biltrafikk fra boligområdet i nord til
hovedveisystemet og erstatte direkteavkjørslene som stenges. Se forøvrig pkt. 5.2.7 Nye
adkomster til eksisterende bebyggelse.

5.2.2 Langhusveien
Kjøreveg
Parsellen strekker seg fra holdeplass Ski sykehus og fram til nytt kryss Kirkeveien x
Langhusveien x Sanderveien (rundkjøring). Eksisterende kjøreveg endres i hovedsak ikke og
opprettholdes med et kjørefelt for bil i hver retning. Inn mot rundkjøringen må vegen
justeres med ny høyde for å treffe rundkjøringen. Maksimal stigning er ca. 6 %. Dette
tilsvarer dagens situasjon mht. stigning.
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Figur 23 - Plantegning Langhusveien, profil 0-325.

Figur 24 - Normalprofil Langhusveien, profil 70-225. Kilde: Asplan Viak.

Figur 25 - Normalprofil Langhusveien, profil 225-300.

Kollektivfelt
Det etableres et nytt kollektivfelt (bredde 3,25 meter + skulder og grøft) langs vestsiden av
Langhusveien. Kollektivfeltet går over i et filterfelt på utsiden av rundkjøringen slik at
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bussene kan komme uhindret fram til holdeplass Ski skole. Kollektivfeltet er ca. 300 meter
langt.
Ruter forventer en sterk økning i antall reisende på bussrutene mellom Ski stasjon og
Langhus, og det er derfor viktig å sikre arealer til kollektivfelt i Langhusveien før områdene
langs fylkesvegen fortettes. Kjøretidsdata fra Ruter viser at bussene har forsinkelser mellom
holdeplassene Ski sykehus og Ski skole.
Viken fylkeskommune Staten vegvesen ønsker ikke at det plantes trær i skråningen på
utsiden av grøft langs kollektivfeltet på grunn av drift og vedlikehold av vegen. Eventuelle
trær må reguleres inn i tilgrensende planer og ikke på areal avsatt til vegformål.

Gående og syklende
Eksisterende gang- og sykkelveg langs østsiden av Langhusveien opprettholdes fra nord og
fram til Kværnerveien. Det reguleres en ny gang- og sykkelveg fra Kværnerveien og langs
østsiden av ny rundkjøring. Gang- og sykkelvegen (bredde 3,5 m) er adskilt fra kjøreveg
med grøft (bredde 3,0 m).
På strekningen mellom holdeplass Ski sykehus og ny samleveg (vis á vis Villaveien) reguleres
et fortau (bredde 2,5 meter) langs vestsiden av Langhusveien. Dette for at gående trygt kan
bevege seg fra holdeplassen og fram til ny samleveg.

Kryssinger for gående
Det etableres tilrettelagt kryssing med forsterket belysning ved Villaveien og gangfelt før
rundkjøringen.

Adkomster og sideveger
Villaveien forblir stengt mot Langhusveien. Kværnerveien opprettholdes som i dag.
Kjøreadkomstene til eiendommene Langhusveien 8 B,10 og 12 stenges og ny adkomst
etableres via ny samleveg fra Langhusveien (o_SKV12).
Eiendommene Langhusveien 4, 6, og 8 A får fortsatt direkte avkjørsel fra Langhusveien, men
disse blir noe endret som følge av nytt kollektivfelt og rundkjøring. Langhusveien 8 A og 6
får fortsatt felles avkjørsel. Adkomsten til disse tre eiendommene gjelder kun for
eksisterende boenheter og må stenges dersom eiendommene utvikles.

5.2.3 Sanderveien
Kjøreveg
Vegen beholder samme horisontal- og vertikalgeometri som den har i dag. Kjørebanebredde
inklusiv kantsteinsklaring er 5,5 m. Vegen skal følge eksisterende høyde fram til nytt kryss
(rundkjøring) og justeres slik at Sanderveien treffer det nye krysset i henhold til gjeldende
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krav. Det må etableres mur forbi gravhaugen vest for Sanderveien på grunn av
høydeforskjellen i forbindelse med tilpasning til nytt kryss.

Figur 26 - Sanderveien opprettholdes i stor grad som i dag.

Gående og syklende
Det skal etableres sykkelveg med fortau (bredde 3 m + 2 m) på begge sider av Sanderveien.
Dette reguleres langs vestsiden i Plan ID 201805 Detaljreguleringsplan for fv. 1373
Sanderveien i regi av utbyggere. Det foreligger foreløpig ingen planer for å etablere ny
løsning langs østsiden av Sanderveien.
Etter 1. gangsbehandling og høring/offentlig ettersyn ble planen endret på østsiden av
Sanderveien for å redusere inngrepet på Sandertunet 10.

Figur 27 - Normalprofil Sanderveien. I vedtatt detaljreguleringsplan for Sanderveien er sykkelveien 3m og fortauet
2m langs veiens vestside.
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5.2.4 Kirkeveien øst
Kjøreveg
Kirkeveien østfra er den fjerde vegarmen som skal knyttes til den nye rundkjøringen. Krav
for avbøyningen i nytt kryss har definert horisontal- og vertikalkurvatur på denne østre
armen som skal treffe inn i krysset. Sanderveien, som i stor grad skal opprettholdes som i
dag, har vært førende for løsningen som medfører at Kirkeveien øst flyttes nordover for å
treffe nytt kryss.
Nytt kryss innebærer fylling på landbrukseiendom i nord. I denne fyllingen skal det etableres
atkomstvei til ny kulvert fram til eksisterende kum med trykkreduksjonsventil.
Normalprofilet for Kirkeveien øst er tilpasset eksisterende situasjon. Bredde på kjøreveg er til
5,5 m eksklusiv skulder.

Figur 28 – Plantegning Kirkeveien øst.

Figur 29 - Normalprofil Kirkeveien øst.
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Gående og syklende
Eksisterende fortau langs sørsiden av vegen opprettholdes og justeres inn mot nytt kryss.
Det reguleres ikke tilbud til gående og syklende langs nordsiden.

Adkomster og sideveger
Plassering og geometrisk utforming av nytt kryss Kirkeveien x Sanderveien x Langhusveien
er i konflikt med atkomst til eksisterende kum med trykkreduksjonsventil. Kum med ventil
flyttes ikke, men det etableres en kulvert for atkomst fra nordøst. Kulverten reguleres i
vertikalnivå 1 under terrengnivå. Det etableres en driftsveg fram til ny kulvert fra Kirkeveien
øst.

5.2.5 Kryss
Det reguleres to nye kryss innenfor planområdet: Kirkeveien x Rådhussvingen
og Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien.

Kirkeveien x Rådhussvingen
Rådhussvingen vil få trafikkvekst med planlagt utbygging i Ski sentrum. Rådhussvingen blir
hovedadkomst til ny bebyggelse og eksisterende virksomhet sør for Kirkeveien.
Valg av kryssløsning har blitt grundig drøftet underveis i prosjektet og det er i løpet av
prosessen vurdert ulike utforminger.
To T- kryss er vurdert fordi det er denne løsningen som er regulert i områdeplanen.
Løsningen ble forkastet fordi det er planlagt framtidig utbygging både på nordsiden og
sørsiden av Kirkeveien som vil generere mer trafikk og derfor gir grunn til å samle to kryss
til ett. Plassering av sørlig arm ble også problematisk for planlagt plassering av nedkjøring til
parkeringsanlegg under ny videregående skole.

Figur 30 – Skisse av kryssløsning to T-kryss.
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Det har vært vurdert å etablere et kryss uten mulighet for venstresving ved å trekke
midtrabatten gjennom krysset. Løsningen ble foreslått for å redusere biltrafikken ved å gjøre
det vanskeligere for biler å komme fram til et attraktivt parkeringsområde midt i Ski
sentrum. Løsningen prioriterer kollektiv, gående, syklende. Venstresvingende trafikk må i
stedet benytte nærliggende kryss, noe som kan føre til mer trafikkarbeid/flere kjørte
kilometere i Ski sentrum.

Figur 31 – Skisse av kryssløsning stengt for venstresving.

I løpet av prosessen har SVV sammen med Ski kommune og Akershus fylkeskommune
konkludert med at signalregulert kryss i Rådhussvingen er den beste løsningen fordi det er
knyttet usikkerhet til om stengt for venstresving vil virke avvisende eller om det vil føre til
mer trafikkarbeid i sentrum. Videre var det ønskelig fra kommunen å sikre en direkteaksess
til nordre del av sentrum og planlagt parkeringsanlegg under ny videregående skole. SVV har
i sin trafikkanalyse av krysset ikke funnet at et signalregulert kryss vil hindre bussens
framkommelighet i særlig grad. Krysset vil derfor trolig fungere tilfredsstillende for
kollektivtrafikken, men vil gi lavere prioritering av gående og syklende enn et ikkesignalregulert kryss.
Signalregulert kryss gjør at det er mer hensiktsmessig å starte kollektivfeltet for busser som
skal i retning sentrum, vest for krysset Rådhussvingen. Krysset er utformet som et gatekryss
med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Nytt kryss er prosjektert noe utenfor regulert
formålsgrense for veg i områdeplan for Ski sentrum.
Etter 1. gangsbehandling og høring/offentlig ettersyn er sykkelløsningen endret i henhold til
skisse sojm lå ved til 1. gangsbehandlingen. Rådhussvingens kryss mot Kirkeveien er i
reguleringsplanen for ny videregående skole regulet til «Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer» og tatt ut av planen for fv. 152
Kirkeveien.
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Eksisterende parkeringsplass på nordsiden av krysset med ladestasjon for elbil
opprettholdes, men får ny adkomst. Dagens innkjøring til parkeringsplassen fra nord
stenges. Adkomst til Kirkeveien 2abc opprettholdes inntil framtidig utvikling av området (felt
BFK5). Det foreslås fortau parallelt med parkeringsplassen langs østsiden av kryssets
nordgående arm. Etter 1. gangsbehandling og høring/offentlig ettersyn ble planen endret
slik at det er tosidig fortau.

Figur 32 – Foreslått løsning Rådhussvingen x Kirkeveien (C-tegning).
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Figur 33 - Foreslått løsning Rådhussvingen x Kirkeveien (O-tegning).

Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien
Dagens to kryss Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien skal slås sammen til
et stort kryss og samle fire fylkesgater. Det nye krysset blir den nordlige innfallsporten til Ski
sentrum. og løsningen skal bidra til å øke den bymessige kvaliteten i området, prioritere
kollektivreisende, syklende og gående. I tillegg skal løsningen være trafikksikker.
I områdeplanen er det regulert trekantet utforming av krysset. Etter en tidlig analyse i
arbeidet med planforslaget ble det klart at denne løsningen hadde klare tekniske mangler.
Sporingsanalysen viste at verken buss, lastebil, vogntog eller modulvogntog kunne kjøre
gjennom.
Følgende forutsetninger har vært førende for valg av utforming:
•

To kryss som skal samles til ett kryss (geometriske utfordringer)

•

Horisontal- og vertikalgeometrien til Sanderveien skal opprettholdes
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•

Gravhaugen vest for Sanderveien skal ikke berøres

•

Minst mulig inngrep i landbruksareal

•

Sporingsanalyser og krav til avbøyning (krav iht. SVVs håndbøker)

Det har vært svært utfordrende å finne en form som fungerer trafikalt. Mange ulike
utforminger er testet og konklusjonen ble oval rundkjøring.
Krysset er ca. 45 m bredt og 70 m langt. Sentraløya er 50 m lang og 35 m bred. Det er
prosjektert ett kjørefelt i sirkulasjonsarealet med varierende bredde. Kjørefeltbredde varierer
pga. varierende ytre diameter i ovalen.
Krysset ivaretar framkommelighet for alle trafikantgrupper. Det er utført sporingsanalyse
med lange kjøretøy (buss, lastebil og vogntog). Det er kontrollert avbøyning på krysset hvor
R er satt til mindre enn 50 m for de som skal rett frem og mindre enn 30 m for biler som
skal til høyre, som angitt i SVVs håndbok N100.
Krysset er utformet slik at alle armer har færrest mulig endringer i geometri og dermed
medfører minst mulig inngrep i sideareal. Valgt løsning gir minst beslag av dyrka mark
sammenlignet med andre løsninger som har vært vurdert.
Sanderveien, som ikke skal endres, er benyttet som fastpunkt for hele krysset. Terrenget fra
Sanderveien faller mot Langhusveien med ca. 3 %. Sentraløya i rundkjøringen er derfor lagt
med fall på ca. 3 % fra Sanderveien mot Langhusveien, mens Kirkeveien øst og vest tilpasses.
Konsekvensene blir varierende fyllingshøyde med maksimum 5 m på nordsiden av Kirkeveien
øst og mur med varierende høyde med maks. høyde 1,5 m på nordsiden av Kirkeveien vest.
I krysset etableres overgangsfelt på armene Langhusveien, Kirkeveien øst og Sanderveien.
Det anlegges deleøyer med venteareal med dybde minimum 2 m og gangfelt med bredde
minimum 3 m.

Figur 34 - Foreslått løsning av krysset Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien.
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Utforming av sentraløy
Sentraløya skal fremstå som em innfallsport til Ski by. Rundkjøringen opparbeides med
granittelement. Topp kantstein følger fallet i terrenget og har vishøyde 0,6 m. Kantsteinen
omkranses med et 1 meter bredt overkjørbart areal av storgatestein. Rundkjøringen
opparbeides med gress, prydgress, stauder og trær som har prydverdi gjennom hele
driftssesongen. Det kan legges til rette for effektbelysning.

Figur 35 - Utforming kant sentraløy.

Figur 36 - Krysset Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien.

5.2.6 Trafikksignalanlegg
Det etableres signalanlegg i krysset Kirkeveien x Rådhussvingen. Søknad om oppsetting av
vedtakspliktig trafikksignalanlegg må sendes Vegdirektoratet før planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn. ble godkjent av Vegdirektoratet i brev av 25.06.2021. På grunn av
kommunens føringer om ikke å videreføre sykkelfelt på hele strekningen i Kirkeveien blir det
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et systemskifte i krysset Rådhussvingen fra sykkelfelt i vestre ende av Kirkeveien til gang- og
sykkelveg/sykkelveg med fortau videre østover. Dette systemskiftet gjør det utfordrende å
signalregulere sykkelløsningen gjennom krysset. Det vil være opp til Vegdirektoratet å
godkjenne foreslått løsning. Dersom søknaden om trafikksignalanlegg ikke blir godkjent må
sykkelløsningen endres.

5.2.7 Nye adkomster til eksisterende bebyggelse
Alle direkte avkjørsler fra Kirkeveien og tre avkjørsler fra Langhusveien må stenges og
erstattes. SVV Statens vegvesen var har vært i kontakt med alle berørte grunneiere og forsøkt
forsøkte så langt det er mulig å innpasse deres behov og synspunkter. Det etableres to veier
inn i området nord for Kirkeveien; fra øst via Langhusveien (vis á vis Villaveien) og fra vest
via krysset Rådhussvingen. Det blir ingen gjennomkjøring mellom de to adkomstvegene.

Fra øst via Langhusveien - samleveg o_SKV12
Vegen er optimalisert ut fra signaler gitt i Formannskapets møte 22.11.2018. Vegen tar
utgangspunkt i kommunens norm for kommunal veg (bredde 6 m inkl. skulder + grøft), noe
som imøtekommer grunneiers ønske om en veg som gir mulighet for å komme fram med
landbruksmaskiner. Det forutsettes at vegen overtas av Ski Nordre Follo kommune.
Vegen er i sin helhet lagt på dyrka mark, og ikke på boligtomtene fordi det vil gi store
negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Foreslått plassering imøtekommer
framtidig behov for adkomst til området ved forventet fortetting nord for Kirkeveien og vest
for Langhusveien.
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Figur 37 - Ny samleveg inn fra Langhusveien.

Adkomst til Kirkeveien 20 A og B er særlig utfordrende fordi det er trangt mellom ny Kirkevei
med støttemur og bolighuset på eiendom 134/33, Kirkeveien 20 B. Her er det vurdert flere
løsninger. Den foreslåtte løsningen f_SKV8 viderefører dagens kjøremønster og berører ikke
naboeiendommene. Berørte grunneiere ble i planarbeidet orientert om SVVs Statens
vegvesens vurderinger og foreslått løsning.
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Figur 38 - Adkomst til Kirkeveien 20 A og B

Fra vest via krysset Rådhussvingen
Adkomstvegen f_SKV7 følger eksisterende adkomstveg mellom Kirkeveien 8 D og 10 A og
forlenges videre østover. Vegen etableres med bredde 3,5 meter inkl. skulder. Det er trangt
mellom eiendommene og derfor behov for murer som tar opp terrengforskjellene.
Etter 1. gangsbehandling og høring/offentlig ettersyn er det foretatt en liten justering av
planen slik at det er mulig for liten lastebil å snu innerst i veien, ved Kirkeveien 12B og 14.
Regulert areal for rampen mot Kirkeveien er også noe forlenget for å sikre nok areal til å ta
opp høydeforskjellen.

Figur 39 - Ny adkomstveg fra vest.
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Figur 40 – Ny adkomstveg fra vest via Rådhussvingen nord.

Adkomst til Ski skole og Ski ungdomsskole
Skoleveien stenges for inn- og utkjøring mot Kirkeveien og eksisterende adkomst til Ski
barneskole fra Kirkeveien stenges. Ny(e) adkomst(er) for nyttetrafikk til skolene må etableres
fra Idrettsveien og eventuelt Sanderveien. Det vises til eget notat.
Det aksepteres ingen nye direkteavkjørsler fra Kirkeveien.
Eksisterende adkomst til Ski barneskole fra Kirkeveien stenges. SVV foreslår å etablere ny
adkomst for nyttetransport (renovasjon, varelevering, drift/vedlikehold, HC-transport) fra
Sanderveien via gang- og sykkelveg i bakkant av planlagt ny bebyggelse langs Sanderveien
og fram til skolens hovedinngang. Kjøretøyene må snu her og kjøre samme veg tilbake.
Adkomst for nyttetransport Ski ungdomsskole opprettholdes via Skoleveien sørfra.
Skoleveien stenges for ut/innkjøring i Kirkeveien slik at nyttetransporten må snu og kjøre
tilbake ned Skoleveien. Nytte transporten er begrenset og antas å være 2-10 bilreiser per
dag.

Figur 41 - Foreslått løsning for nyttetransport til Ski skole. Utgår
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SVV har vurdert muligheten for å binde disse to adkomstene sammen ved å etablere et
kjørbart areal forbi barneskolens hovedinngang slik at nyttetransport til både barneskolen
og ungdomsskolen får en enveisregulert adkomst inn fra Sanderveien og ut sørover ned
Skoleveien. Det vil være mulig å få plass til denne løsningen, men den anbefales ikke fordi
den har flere negative konsekvenser:
-

Store kjøretøy foran hovedinngangen til barneskolen kan komme i konflikt med
skolebarn.

-

Kostnader ifm. støttemurer med kjøresterkt rekkverk i skråningen mellom Kirkeveien
og skolebygget.

-

Trangt mellom Kirkeveien og takutstikk over hovedinngangen medfører at
bevaringsverdig tre (hengebjørk) må fjernes.

Figur 42 - Vurdert løsning for nyttetransport til Ski skole. Anbefales ikke. Utgår

Droppsone til Ski skole
Dagens droppsone i Kirkeveien for levering og henting av skoleelever fjernes. I henhold til
Funksjons- og designplanen etableres det en ny droppsone i Idrettsveien. Den nye
droppsonen må være på plass før den eksisterende fjernes.

5.2.8 Vann, avløp, overvann og flom
Det legges ny vannledning og overvannsledning i Kirkeveien fra nordenden av Sanderveien,
og ny spillvannsledning legges fra Kirkeveien øst. Ny vann-, spillvann- og overvannsledning
legges i samme trasé på nordsiden av Kirkeveien og ned til krysset Rådhussvingen.
Ledningstraseen legges under gang- og sykkelvegen og plasseringen justeres i sammenheng
med kabeltrekkrør og rotvennlig forsterkningslag for gatetrær og evt. plantekasser, samt
murer.
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Det blir separate kummer for vann, spillvann og overvann som plasseres i kumgrupper. 8
kumgrupper totalt med spyle- og inspeksjonskummer for spillvann og overvann, og
stengeventiler/brannventil for hver vannkum.

Figur 43-Utsnitt av GH-tegning som viser nytt VA-anlegg i Kirkeveien.

Det vil være behov for samordning med Nordre Follo kommune og andre kabeletater i videre
detaljprosjektering og gjennomføring. Dette vil særlig gjelde for VA-anlegg og
overvannshåndtering.
Det er utført flom-modellering for området med Kirkeveien bygget ut, jfr. vedlagte notat
(Sweco 23.08.2021). Modelleringen viser at veien tilfredsstiller kravene til flomvei, iht.
Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030, §4.3. Det vil ikke stå vann over 10 cm i veibanen
ved flomhendelser. Regnbed og grøfter vil fange opp vann, og forbedre situasjonen vesentlig
ved 20-års nedbørshendelser, i tråd med Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030, §4.2. Ved
ekstreme nedbørshendelser opp og forbi 200-års gjentaksintervall vil overskytende
vannmasser renne ned Kirkeveien og kan potensielt føre til en liten økning i vannstand
sammenlignet med dagens situasjon. Samtidig viser modelleringen at ny Kirkevei reduserer
flomvannet som renner ned mot sentrum forbi Rådhuset ved dagens vei. Totalt sett synes ny
Kirkevei å gi positiv effekt på overvannshåndteringen.

5.2.9 Landskap, vegetasjon og lokal overvannshåndtering
Planforslaget innebærer en utvidelse og ombygging av Kirkeveien til gate med midtrabatt,
siderabatter, gang - og sykkelveger og allétrær.
Overvannet håndteres iht. 3-trinnsstrategien. Se vedlagte overvannsnotat. Løsningen som er
valgt med lokal overvannshåndtering og fordrøyningsmagasin vil kunne håndtere et 20 års
regn. Vegvannet skal renses før det slippes på kommunalt nett gjennom regnbed og
sandfang. Jevnt vedlikehold av overvannssystemet påregnes.
Ved å lede regnvannet til siderabattene for infiltrasjon og fordrøyning, håndteres det meste
av overvannet lokalt uten at det tilføres nytt og eksisterende ledningsnett.
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Infiltrasjonsarealene opparbeides som regnbed med gress og stauder som er egnet til
formålet. Det etableres terskler i regnbedene for å hindre erosjon og for å effektivisere
infiltrasjonen. Dette er en god løsning både med hensyn til veigeometri og den visuelle
opplevelsen av gata.

Figur 44 - Prinsipp avrenningsmønster i siderabatt.

Figur 45 - Illustrasjon av siderabatt med regnbed, gatetrær og lysmaster.

I tillegg til lokal overvannshåndtering i regnbed, vil det på strekningen mellom
rundkjøringen og krysset med Rådhussvingen anlegges sandfang med kuppelrister i selve
regnbedet. Disse sandfangene er plassert på begge sider av gata, og med ca. 50 meters
mellomrom. Dette er gjort for å ta unna for store nedbørsmengder som regnbedet i seg selv
ikke har kapasitet til. Sandfangene er tilkoblet ny overvannsledning som går til et
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fordrøyningsmagasin ved krysset Rådhussvingen. Utløpet fra dette er igjen tilkoblet
eksisterende overvannsledning i samme område.
Lengst vest i Kirkeveien, mellom krysset med Rådhussvingen og krysset med Jernbaneveien,
beholdes anlegget som det er i dag. Det eksisterer 3 stk. sluk lengst vest i Kirkeveien som vil
ta unna overvann som produseres på denne strekningen.

Materialbruk
Kirkeveien skal utformes med materialer av høy teknisk kvalitet for optimal sikkerhet og
holdbarhet. Foruten at materialene skal være bærekraftige er det også lagt vekt på det
estetiske, og at materialene skal danne en helhetlig ramme rundt prosjektet. Kantstein,
gatestein, renner, oppmerksomhetsfelt og lederlinjer opparbeides i lys granitt. Murer,
trapper, ramper, terskler, granittbelegg og granittelement i rundkjøring opparbeides i mørk
granitt.

Trær
Gatetrær skal bidra til at Kirkeveien oppleves som en attraktiv og framtidsrettet bygate. Det
etableres trær i siderabattene og i midtrabatten der den er bred nok. Det er svært krevende å
etablere trær i bygater. Staten vegvesen/Viken fylkeskommune ønsker i utgangspunktet
grøntrabatter med bredde minimum 4 meter for å sikre nok jord til hvert tre. Det er det ikke
nok areal til i Kirkeveien. For å sikre at gatetrærne likevel får for gode nok vekstforhold må
jordvolumet utvides ved bruk av rotvennlig forsterkningslag under gang- og sykkelarealene.
Bruk av biokull, istedenfor sand, silt og leire i jordblandingen, kan være aktuelt å benytte i
Kirkeveien. For best mulig utvikling av allétrærne er det viktig at disse plantes på en
forhøyning i regnbedet.
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Figur 46 - Prinsippsnitt gatetre i siderabatt.

5.2.10

Sidearealer (fyllinger/skjæringer)

Terrenget skal utformes slik at det ser ut som vegen alltid har ligget der. Jordfyllingene skal
formidle overgangen mellom vegen og landskapet på en naturlig måte. Fyllinger ned mot
dyrka mark skal tilsås med gress beregnet for bakke i veiarealer.
Terrenget er tilstrekkelig stabilt for planlagte fyllinger/skjæringer og langsgående murer, og
det forventes ikke problematiske situasjoner relatert til setninger eller bæreevne. Likevel kan
det oppstå problemer ved bruk av spunt som støtte-teknikk pga. grusig materiale i området.
Dersom spunt ikke kan brukes, kan rørveggmetoden være et godt alternativ.
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5.2.11

Konstruksjoner

Langsgående murer / støttemurer
Ski kommune har hatt et ønske om lave støttemurer langs Kirkeveien, fortrinnsvis ikke
høyere enn 1,5 meter, og at øvrig høydeforskjell tas opp med skråning på topp mur. Enkelte
steder er det behov for høyere murer. Det er generelt valgt å bruke gravitasjonsmurer av
granitt for å gi et urbant uttrykk.

Trapper og ramper
Trapper og ramper opparbeides med trinn og vanger i mørk granitt. Trapper og ramper skal
ha rekkverk i to høyder og det skal etableres sluk i bunn for best mulig avrenning.

Stablesteinsmurer langs Kirkeveien
Murene utformes som gravitasjonsmurer med granittblokker som bygges opp fra et
betongfundament. Granittblokkene har et tverrsnitt på 400 mm x 400 mm. Støttemurene har
en maksimal høyde på 2 meter og en helning på 5:1 i forkant. Graveskråninger med helning
1:1,5, og der det ikke er plass til dette må geotekniker vurdere om graveskråningen kan
være brattere.

Figur 47 – Prinsippsnitt tørrmur/stablesteinsmur av granittstein.

Støttemurer ved nye atkomstveier
Det må etableres støttemurer langs flere av adkomstveiene, plasseringen av disse er vist på
tegning K101 i Teknisk plan.
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Støttemur ved gravhaug
Det skal etableres en støttemur mellom gravhaugen på eiendom 134/83 (id 33160) og
Sanderveien. Muren vil få en høyde på inntil 1,3 meter. Det er behov for mur fordi
kulturminnet ikke skal berøres, og det kan derfor ikke etableres en skråning fra gangveien.
Fordi muren skal bygges uten å berøre kulturminnet, må graveskråningen bli tilnærmet
vertikal. For å unngå at skråningen raser ut, må det i samråd med geotekniker planlegges
hvordan den kan sikres under bygging. Dette gjøres i byggeplanfasen. Det kan være aktuelt
med stegvis utgraving av eksisterende terreng. Det er viktig at muren etableres raskt etter
utgraving.

Støttemur ved Kirkeveien 20 B
Muren mellom eiendommen Kirkeveien 20 B og Kirkeveien skiller seg fra øvrige murer fordi
den er utsatt for trafikklast på baksiden, og den må derfor bygges med et kjøresterkt
rekkverk på toppen. Det er vurdert to ulike alternativer for utformingen av denne muren, et
alternativ med tørrmur og et alternativ med plasstøpt betongmur med forblending av
granittstein. Statens vegvesen/Viken fylkeskommune ønsker å gå videre med betongmur
med forblending av granittstein. Den er utformet som en tradisjonell vinkelstøttemur. Den
får en høyde på inntil 3 meter og en helning på 5:1 i forkant. Oppbygningen i under- og
bakkant er lik øvrige murer langs Kirkeveien. Det er ikke plass til en graveskråning med
helning 1:1,5, og graveskråningen har derfor helningen 1:1. Dette må vurderes av
geotekniker i byggeplanfasen. Rekkverket skal være brøytetett og kjøresterkt med
styrkeklasse H2, og minimum høyde 1,2 meter.

Figur 48 - Prinsippsnitt støttemur av betong med forblending av granittstein.
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Figur 49 – Normalprofil 260-360. Støttemur langs gang- og sykkelveg med ny adkomstveg til Kirkeveien 20 A og B
over.

5.2.12 Elektro
Fellesgrøfter
Det etableres nye fellesgrøfter for kabeleiere og veglys. Forslag til plassering av grøfter er
vist på F-tegninger. Det etableres trekkekummer for Viken fylkeskommune Statens Vegvesen
ved alle tennskap og ved krysninger. Reservetrekkerør for Viken fylkeskommune Statens
Vegvesen legges innom alle trekkekummer. Det etableres 5 krysninger i krysset Kirkeveien x
Langhusveien x Sanderveien, ved hvert gangfelt og for hver 500 m.
På nordsiden av Kirkeveien etableres grøft kun for Viken fylkeskommune Statens Vegvesen,
herunder 25 mm² jordtråd, 1x110 mm trekkerør for veglys, 3x40 mm reservetrekkerør. På
sørsiden av Kirkeveien, langs vestsiden av Langhusveien, kryssinger, etc., etableres
fellesgrøft for kabeletater og Viken fylkeskommune Statens Vegvesen, herunder 1x110 mm
trekkerør for veglys, 2x110 mm og 3x40 mm reservetrekkerør. Det henvises til tegning
IN007 for utfyllende detaljer av grøftesnitt.

Veglysanlegg
Det skal etableres nytt veglysanlegg. På alle strekninger benyttes LED-armaturer. Det skal
benyttes smart-belysning med mulighet for dimming på armaturnivå. Alle armaturer skal
leveres med Zhaga-connector.
I Kirkeveien skal det etableres fire krysningspunkt, hvorav to signalregulerte. Det skal
benyttes forsterket belysning for Kirkeveien. Dette betyr at det benyttes belysningsklasse
MEW 1 (2,0 cd/m²) for kjørefelt, CE1 (30 lux) for sykkelfelt som ligger samordnet med
kjørefelt og belysningsklasse S2 (10 lux) for sykkelveg og fortau som ligger adskilt fra
kjørefelt.
Lysmaster plasseres mellom trærne i grøntrabattene på begge sider av Kirkeveien (se
gatesnitt). Plassering av lysmaster tilpasses kryss og gangfelt. Det benyttes armaturer med
lyspunkthøyde 8m mot kjørefelt og 6m mot sykkelveg/fortau og masteavstand på 25m.
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I Langhusveien skal det benyttes belysningsklasse MEW2 (1,5 cd/m²) for kjørefelt. Det
benyttes belysningsklasse S2 (10 lux) for fortau og gang-/sykkelveg. Det skal benyttes
forsterket belysning ved tilrettelagt kryssing ved Villaveien, dvs. belysningsklasse MEW1(2,0
dc/m²).
Lysmastene på vestsiden av Langhusveien, nord for Villaveien, plasseres bak fortau, mens
lysmastene på østsiden beholdes. I Langhusveien mellom Villaveien og Kværnerveien,
plasseres lysmastene bak eksisterende fortau, der de står i dag. Mellom Kværnerveien og
rundkjøring plasseres lysmastene i grøntrabatten mellom kjørebane og gang-/sykkelvei.
Plassering av lysmaster tilpasses kryss, gangfelt og åpen førdrøyning.

Trekkerør for kabeleiere
Det er gjennomført dialog mot kabeleiere som berøres, Telenor og Norgesnett.
Det er avtalt at det skal etableres 1x110 mm og 3x40 mm trekkerør for Telenor i de
grøftetraseene der det er behov. Det er avtalt med Norgesnett at det medtas plass i
fellesgrøft for TSLF 3x1x240/35 og 50 mm2 jordtråd der eksisterende høyspentkabel må
legges om langs Kirkeveien, Langhusveien og ved kryssing av Kirkeveien.
Det henvises til tegning IN007 for utfyllende detaljer over grøftesnitt.

5.2.13

Universell utforming

Planlagt gang- og sykkeltilbud er i tråd med prinsipper om universell utforming.
Utformingen tilfredsstiller krav til stigning som varierer fra 1% til 4% på det bratteste.
Tverrfall på fortau og holdeplasser er også iht. krav for universell utforming på 2%.
God kontrast mellom asfalt og sideareal vil fungere som naturlige ledelinjer på store deler av
strekningen i Kirkeveien, samtidig som kantstein mellom sykkelveg og fortau på sørsiden
også kan benyttes. De ulike naturlige ledelinjene i gata er kantstein, regnbed og trerekke,
rekkverk, mur og fasadeliv på bygningene som skal oppføres langs sørsiden.
Belysningsmaster og skiltmaster er plassert utenfor gangareal og er ikke til hinder eller fare.
Reguleringsbestemmelse sikrer at det ikke vil komme inngangspartier som har dører,
trapper eller andre konstruksjoner på fortausarealet langs sørsiden av Kirkeveien. Bredde på
ferdselsareal på fortau og gangveg tilfredsstiller krav i SVVs håndbok N100 og V129.
Gangfeltene har forsterket belysning og er brede. Ved Ski skole og Skoleveien er gangfeltene
opphøyde, noe som gir god fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for myke trafikanter,
spesielt for skolebarna.
Det anbefales å se på muligheten for å gjøre alle gangfelt opphøyde i neste planfase.
Gangfeltene innfrir krav om universell utforming med nedsenket kantstein ved kryssing i
kjørebane og 2 cm vis ved opphøyde gangfelt. Bredden på ventearealet i trafikkøyene er iht.
krav i SVVs håndbok N100 og V129. Gangfeltene har taktil oppmerking etter gjeldende
regelverk og standarder. Materialet er lys granitt som gir god kontrast til asfalt og samspiller
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med utformingen av taktil oppmerking beskrevet i Funksjons- og designplanen for Ski
sentrum og det nærliggende fylkesvegnettet.
På grunn av filterfelt for busstrafikk er gangfeltet i Langhusveien ikke vinkelrett på
kjørebanen. Det er også uheldig at filterfeltet gir et ekstra felt å krysse. Det er ikke en
optimal løsning for myke trafikanter, men valget er begrunnet i fremkommelighet for
kollektivtransporten. Varselsfelt og oppmerksomhetsfelt ligger vinkelrett på gangfeltene slik
at blinde og svaksynte tar ut riktig retning over kjørebanen. Unntaket er i Langhusveien hvor
taktil oppmerking legges med tanke på trafikksikker leding, og korresponderer ikke med
retning på sebrastripene.
Det bør ses på mulighet for plassering av benker langs Kirkeveien. Strekningen er lang og
det er behov for hvilepunkter, samt at dette vil gjøre gaten mer attraktiv.
Gangadkomster til Kirkeveien fra boligområdet på nordsiden anlegges som ramper.

5.2.14

Fravik fra vegnormalene

I henhold til krav i Håndbok N100 bør sirkulasjonsarealet i kryss være sirkelformet. Det må
derfor søkes Akershus fylkeskommune om fravik for å etablere en oval rundkjøring. Det er
derfior søkt fravik fra N100 for oval rundkjøring. SVVs regionale fraviksgruppe har behandlet
søknaden og anbefaler den. Fraviksgruppen har imidlertid bemerket at
sentraløyas geometri må vurderes noe nærmere.
Begrunnelse for fravikssøknaden er for å samle to kryss (Kirkeveien x Langhusveien og
Kirkeveien x Sanderveien) i én rundkjøring, og en oval utforming vil beslaglegge mindre
dyrket mark enn ved en tradisjonell sirkelformet rundkjøring. Det er også ønske om en mer
by- og stedstilpasset kryssløsning enn det en rund sentraløy vil gi.

5.2.15

Avfallshåndtering

For eiendommene som får sine direkte avkjørsler fra Kirkeveien stengt vil kommunen
etablere felles (nedgravde) avfallsanlegg. Det planlegges ett slikt for hver av de to nye
adkomstveiene; langs o_SKV11 ved innkjøring til Kapellsander og ved parkeringsplassen for
elbiler.
For eiendommene som får sine direkte avkjørsler fra Kirkeveien stengt skal det etableres
felles (nedgravde) avfallsanlegg. Det planlegges ett slikt avfallsanlegg for hver av de to nye
adkomstveiene; Innenfor o_SVG, langs o_SKV11 og innenfor o_SVG3 og o_SPP. Endelig
plassering skal koordineres med Nordre Follo kommune og Follo ren.
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6 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
6.1

Samfunnsmessige forhold

For dette tiltaket er det ikke krav til konsekvensutredning etter Forskrift om
konsekvensutredninger og således er det ikke utført nytte-/kostanalyse eller beregninger av
prissatte konsekvenser. Det er heller ikke gjort vurderinger av ringvirkninger for
næringslivet. Konsekvenser for miljøet i boligområder vil kunne være knyttet til støy og
forhold for gående og syklende. Se eget kapittel om støy. Et forbedret tilbud for gående og
syklende vil være positivt for folkehelsen og for barn og unges oppvekstsvilkår ved mulighet
til blant annet å gå og sykle til skolen.

6.2

Berørte eiendommer

Berørt bebyggelse
Det er nødvendig å rive enkelte bygninger for å gjennomføre anlegget. Oversikt over
bygninger som må rives:
Eiendom gnr./bnr.

Adresse

Type bygning

Merknad

134/334

Kirkeveien 10 B

Tilbygg

134/225

Kirkeveien 12 B

Garasje

134/262

Kirkeveien 36

Bolighus og garasje

132/26

Kirkeveien 42

Næring/bolig

134/24

Kirkeveien 13

Bolighus og uthus

Innløst av utbygger

134/55

Kirkeveien 17

Bolighus og uthus

Innløst av utbygger

134/ 248

Kirkeveien 34

Bolighus og garasje

Innløst av SVV

134/65 og 134/303

Kirkeveien 26

Bolighus og garasje

Innløst av SVV, flyttes

132/25

Langhusveien 1

Bolighus

Innløst av SVV

Erverv av grunn og rettigheter
Det er nødvendig å erverve grunn og rettigheter fra en rekke eiendommer for å gjennomføre
anlegget. Oversikt over omfang av varig og midlertidig inngrep per eiendom fremgår av
grunnervervstegningene (W-tegningene). Når godkjent plan foreligger og anlegget skal
gjennomføres vil nødvendig grunn og rettigheter bli ervervet i samsvar med gjeldende lover
og regler.
Eiendommer som får nye felles adkomstveger på sin grunn avstår ikke grunnen, men det
tinglyses adkomstrett for aktuelle eiendommer.

Areal sør for Kirkeveien ved ny videregående skole og boliger
På plankartet er det lagt inn nødvendig vegfylling/skråning langs sørsiden av Kirkeveien der
det planlegges ny videregående skole og boliger. Dette for å sikre gjennomføring av
veganlegget dersom vegen bygges ut før ny bebyggelse. Ved inngrep i vegfylling/skråning
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skal det innhentes tillatelse fra vegmyndighet. Ved oppføring av ny bebyggelse før eller
samtidig med vegen må det anlegges mur/bygningskonstruksjon i stedet for
vegfylling/skråning.

Endring av avkjørsler
Adkomster fra Kirkeveien
Alle direkteavkjørsler fra Kirkeveien stenges. Nye adkomster er vist med pil på plankartet og
gjelder kun for eksisterende boenheter.
Adkomster fra Langhusveien
Det opprettholdes direkteavkjørsler til eiendommene 134/198, 134/313 og 134/312 i
Langhusveien. Adkomstene er vist med pil på plankartet og gjelder kun for eksisterende
boenheter. Adkomstene stenges ved framtidig utvikling av eiendommene. Øvrige
eksisterende direkteavkjørsler fra Langhusveien stenges og nye adkomster er vist med pil på
plankartet. Gjelder kun for eksisterende boenheter.
Adkomst til Ski skole
Dagens adkomst til Ski barneskole fra Kirkeveien stenges og det foreslås å etablere adkomst
for nyttetransport (renovasjon, varelevering, drift/vedlikehold, HC-transport) via
Sanderveien. Adkomst for nyttetransport til Ski ungdomsskole foreslås via Idrettsveien og
Skoleveien sørfra. Skoleveien stenges for inn- og utkjøring mot Kirkeveien og eksisterende
adkomst til Ski barneskole fra Kirkeveien stenges. Ny(e) adkomst(er) for nyttetrafikk til
skolene må etableres fra Idrettsveien og eventuelt Sanderveien. Det vises til eget notat.
Adkomst til eiendom 132/259, Sander østre
Eksisterende avkjørsel til eiendom 132/259 er ikke i henhold til gjeldende reguleringsplan
PlanId 168 Sander Østre. Planforslaget viderefører eksisterende avkjørselsforhold og
opprettholder regulert stengning av avkjørselen. Det betyr at eksisterende boenheter på
eiendommen fortsatt får ha direkte avkjørsel fra Kirkeveien. Avkjørselen må stenges ved
framtidig utvikling av eiendommen.

Byggegrenser
Byggegrense til fylkesvegene er eller blir fastsatt i tilgrensende planer. For uregulerte
områder er det vegloven § 29 som gjelder.

6.3

Framkommelighet

Planforslaget gir vesentlig bedre framkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende
ved at det avsettes egne arealer til disse tre trafikantgruppene. Ny rundkjøring Kirkeveien x
Langhusveien x Sanderveien vil gi bedre trafikkavvikling i alle innfartene og særlig i
Sanderveien fordi man går fra en situasjon med vikeplikt for begge retninger (T-kryss) til
vikeplikt for kun de fra venstre.
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6.4

Gang- og sykkeltrafikk

Prosjektet vil gi totalt 1170 meter ny infrastruktur for gående og syklende:
•

550 meter sykkelveg med fortau

•

550 meter gang- og sykkelveg

•

70 meter fortau

I tillegg vil de nye adkomstvegene være egnet som traséer for gående og syklende.
Gjennomføring av planforslaget vil bidra til en markant forbedring av tilbudet til myke
trafikanter i Ski sentrum.
Etablering av filterfelt for buss forringer kvaliteten på kryssingen over Langhusveien for
gående og syklende som her må krysse tre felt. At gangfeltet ikke ligger vinkelrett på vegen
er uheldig med tanke på universell utforming.

6.5

Kollektivtrafikk

Gjennomføring av planforslaget gir til sammen ca. 1 kilometer kollektivfelt. Selv med 50 %
økning av dagens trafikk i Kirkeveien vil dette gi god framkommelighet og spart reisetid for
bussene. En slik prioritering øker bussenes konkurransefordel framfor bil.
Inn mot sentrum kan bussen kjøre uhindret fra holdeplass Ski sykehus og fram til holdeplass
Ski skole. Deretter får bussen signalprioritering gjennom kryss Rådhussvingen og eget
kollektivfelt på resten av strekningen fram til kryss Jernbaneveien. Ut av sentrum gis bussen
prioritet gjennom kryss Jernbaneveien slik at kjørefeltet tømmes foran bussen frem til kryss
Rådhussvingen hvor det gis tilsvarende prioritet. Deretter sammenhengende kollektivfelt
fram til holdeplass Ski skole. Ny rundkjøring gir bedre avvikling. Samlet gir dette bussen
bedre framkommeligheten til/fra Ski stasjon.

6.6

Landskap/bybilde

Kirkeveien vil få en betydelig breddeutvidelse og et omfattende kryssområde i øst med
etablering av rundkjøringen. Gaten vil brytes opp med regnbed og trerekker i siderabattene
og deler av midtrabatten. Kirkeveien vil dermed fremstå som en attraktiv bygate. Prosjektet
har tatt utgangspunkt i dagens trasé for Kirkeveien og vil fortsatt understreke
landskapsformen raet og overgangen mellom dagens sentrum og kulturlandskapet.
Kryssområdet i øst har potensiale til å gi Ski by en inngangsportal med en stor oval sentraløy
hvor det er muligheter for beplantning og/eller kunstverk og effektbelysning. Kryssområdet
er forskjøvet noe mot dyrket mark i nordøst. Nye bygninger som skal oppføres langs
sørsiden vil møte gaten i fasadelivet og gjøre gaten mer integrert i bystrukturen en den er i
dag. Planforslaget vil ha positive virkninger og bidra til et mer universelt utformet gatenett i
Ski by.
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6.7

Nærmiljø/friluftsliv

Prosjektet vil ikke forringe friluftsliv og nærmiljø. Planområdet grenser til et viktig
parkområde, Waldemarhøy og Vesteraatparken, med offentlig tilgjengelige bygninger og
barnehage i nordvest. Parken gir tilgang til skogs- og jordbruksområde i nord. Prosjektet vil
ikke forringe tilgjengeligheten til dette området, som vil ha samme tilkomster som i dag.
Pågående planarbeid for ny videregående skole i Rådhuskvartalet vil øke bruken av området
og av Kirkeveien. Prosjektet vil forbedre tilbudet til gående og syklende med tosidig
høystandard tilbud og trygge krysningspunkt. Antall krysningspunkt blir som i dag, men
standarden heves med opphøyde og brede gangfelt i tilknytning til holdeplassene og Ski
skole.

6.8

Naturmangfold

Vurderingen av tiltakets virkning på naturmiljøet tar utgangspunkt i Statens vegvesens SVVs
håndbok V712 med tanke på avgrensing av fagområdet. Ettersom det ikke skal gjøres en
konsekvensutredning, men kun en vurdering, blir det ikke fastsatt noe nivå for konsekvens
med utgangspunkt i verdi og omfang av de enkelte elementene. I tillegg til omtale av
aktuelle elementer, er kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 kommentert. Utsjekk av viktige
naturtyper og artsdata er gjort mot Miljødirektoratets Naturbase, Artsdatabanken og andre
kilder som er nevnt i teksten. Denne utredningen viser hvordan naturmiljøet langs
strekningen i Kirkeveien og Langhusveien i Ski sentrum blir påvirket av et
utbyggingsprosjekt. Det er også lagt vekt på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å
begrense skadelig effekt på naturmangfoldet.
Uttalelse etter naturmangfoldloven §§ 8-12:
Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget
Utredningsarbeidet om naturverdier og miljøutfordringer tar utgangspunkt i gjennomgang
av tilgjengelige databaser fra Miljødirektoratet, NGU, NVE og andre institusjoner. Nasjonale
databaser som Naturbase, Artskart, Artsobservasjoner, Grunnforurensningsdatabasen og
andre databaser er gjennomgått.
Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet
Det er registrert flere arter av nasjonale forvaltningsinteresse i planområdet, de fleste av
disse er fugler som er observert i området, men ikke bevist til å ha faste reirområder som
blir påvirket av prosjektet. Likevel er det viktig at det tas hensyn til tidspunktet ved
eventuelle fjerning av trær for å hindre unødvendig forstyrrelser til hekkeperioder.
En nøyaktig kartlegging av skadelige fremmede arter som blir berørt av prosjektet skal
gjennomføres før utlysning av konkurransegrunnlaget. Masseflytting skal følges opp i
anleggsperioden og masseflytting skal gjennomføres iht. Statens vegvesens SVVs rapport nr.
387 «Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk».
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Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning
Ikke aktuelt.
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver
Viken fylkeskommune Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med
behandling av fremmede skadelige arter.
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av
fremmede skadelige arter vil skade på naturmangfold begrenses. Der det er eller blir
registrert fremmede skadelig plantearter må dette tas hensyn til jamfør Statens vegvesens
SVVs rapport nr. 387 «Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk».

6.9

Kulturmiljø

Automatisk fredete kulturminner
Det ligger tre gravhauger tett inntil sørsiden av Kirkeveien som alle er automatisk fredete
kulturminner (id 33160, id 43210 og id 23281).

Figur 50 - Gravhauger langs sørsiden av Kirkeveien med idnummer.

Id 33160 Gravhaug på eiendom 134/83, vest for Sanderveien: Fordi det her er trangt mellom
veg og hensynssonens ytterkant anlegges en mur langs østre side av hensynssonen. Muren
opparbeides på slik måte at kulturminnet ikke berøres, dvs. med tilnærmet vertikal
graveskråning og med stegvis utgraving av eksisterende terreng. I forbindelse med bygging
av muren vil tiltaket etter all sannsynlighet komme innenfor hensynssonens avgrensning,
men vil ikke berøre selve kulturminnet.
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Id 43210 Gravhaug på eiendom 132/259: Eksisterende fortau langs Kirkeveien øst går i dag
over hensynssonen rundt kulturminnet. Ny veg med fortau flyttes nordover og lenger vekk
fra kulturminnet. Dette gjør at det blir frigitt mer areal rundt gravhaugen. Eksisterende
vegareal som i dag ligger innenfor hensynssonen skal fjernes, og arealet istandsettes og sås
til. Dette arbeidet vil bli utført så hensynsfullt som mulig. Arbeidet med istandsetting
kommer innenfor hensynssonens avgrensning, men vil ikke berøre selve kulturminnet. Se
pkt. 6.2 over vedrørende endring av avkjørsel til eiendom 132/259.
Id 23281 Gravhaug på eiendom 132/364, lengst øst i planområdet: På utsiden av
hensynsonen skal det kun gjøres små tilpasninger til eksisterende fortau. Hensynssonen blir
ikke berørt.

Figur 51 - Utsnitt fra teknisk plan viser hvordan tiltaket berører kulturminnene. Det er kun hensynssonene som vil
bli berørt, ikke selve gravhaugene.

Nyere tids kulturminner
Kirkeveien 26
I områdeplanen forutsettes det at huset skal flyttes. men det er uavklart hvor huset skal
flyttes til og hvilken framtidig funksjon det skal ha. Planforslaget viser derfor ingen ny
plassering.
Flytting innebærer et visst tap av kulturhistorisk verdi ettersom husets opprinnelige situasjon
endres. For denne eiendommen medfører flytting også at den opprinnelige
kjellerkonstruksjonen, som er et av få spor etter 1700-tallet i dagens hus, ikke kan flyttes
med og dermed uansett vil gå tapt.
Med bakgrunn i den antikvariske rapporten, som grundig har dokumentert huset for
ettertiden, anbefaler anbefalte Statens vegvesen at huset rives og ikke gjenoppføres.
Etter kommunens vedtak ved 1. gangsbehandling og varsel om innsigelse fra Viken
fylkeskommune, Avdeling for kulturarv, er planforslaget endret slik at huset foreslås flyttet.
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Huset flyttes til nabotomta på nordsiden (del av gnr. 134 bnr. 183, del av gnr. 134 bnr. 303
og del av gnr. 134 bnr. 65) og opprettholdes som bolig.
Flytting og bevaring sikres gjennom reguleringsbestemmelser. For øvrige forhold foreslås at
reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for kvartal 2 og del av kvartal 1, Ski sentrum
vedtatt 30.6.1976 (sak 93/76) med bestemmelser stadfestet 21.3.1977 med endring av
26.1.2005 skal gjelde.

6.10

Naturressurser

I kommuneplan for Nordre Follo, delplan Ski (vedtatt 12.06.2019) er det vedtatt en nullvisjon
for tap av matjord. Det er forsøkt å begrense inngrep i dyrka mark. Det er imidlertid ikke
mulig å etablere et nytt kryss Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien uten å benytte dyrka
mark samtidig som trafikktekniske krav ivaretas. Krysset er viktig for å bedre
framkommeligheten i Ski, særlig for kollektivtransporten og trafikkavvikling i Sanderveien.
Ny samleveg, som skal gi adkomst til boligområdet nord for Kirkeveien/vest for
Langhusveien, er planlagt for å ta høyde for framtidig utvikling av denne delen av Ski
sentrum.
Dyrka mark som beslaglegges:
Ny adkomstvei fra

Permanent beslag

Midlertidig beslag

3600 m2

2500 m2

3780 m2

2680 m2

Langhusveien
Ny rundkjøring og aedkomst
til trykkreduksjonskum
Ski er utpekt som regional by og et prioritert vekstområde. I Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus heter det at vekst bør gå foran vern av jordbruksområder i de
prioriterte vekstområdene.

6.11

Støy

Det er gjennomført støyberegninger for utvidelse av Kirkeveien og kollektivfelt i
Langhusveien. På bakgrunn av beregningene er bebyggelse med støyfølsom virksomhet
kartlagt. Hvilke eiendommer som skal vurderes for lokale støyskjermingstiltak fremkommer i
tegning X004, datert 14.06.2019.
Boliger som etter gjennomføring av tiltaket har over Lden 55 dBA på fasaden og som har
over Lden 55 dBA på sin primære uteplass skal tilbys lokal støyskjerming for å bringe
lydnivået ned til Lden 55 dBA eller lavere på uteplassen.
Boliger som etter gjennomføring av tiltaket har over Lden 55 dBA på fasaden og som
samtidig har over LpAeq24h 30 dBA innendørs i rom med støyfølsomt bruk, skal vurderes
for fasadetiltak for å bringe lydnivået ned til LpAeq24h 30 dBA. For eldre boliger bygget før
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1997, da den gang gjeldende teknisk forskrift trådte i kraft, vil det vurderes om LpAeq24h
35 dBA skal legges til grunn som tilfredsstillende.
Støyskjermingstiltakene detaljutformes i byggeplanfasen. For de fleste vil det bety
fasadetiltak (f. eks utskifting av vinduer, lufteventiler, etterisolering av vegger og/eller tak)
og/eller lokal skjerm av én uteplass tilknyttet boligen.
Langsgående skjermingstiltak har vært vurdert, men beregningene viser at langsgående
skjerming ikke vil skjerme tilstrekkelig for alle boligene bak skjermene. Det ville derfor være
behov for lokale tiltak i tillegg. Langsgående skjermingstiltak er heller ikke ønskelig fordi det
ikke er bymessig og har uheldige visuelle virkninger, bl. annet korridoreffekt. Viken
fylkeskommune Statens Vegvesen vurderer derfor at lokale skjermingstiltak for hver enkelt
bolig totalt sett vil gi en bedre løsning som både er urban og tilfredsstiller støygrensene for
alle berørte.
Hele eksisterende skjerm forbi Langhusveien 4 fjernes og det foreslås ikke å etablere enn ny
støyskjerm, men i stedet tilby lokale støyskjermingstiltak også her. Støyrapport følger som
vedlegg.
Skolenes fasader nærmest Kirkeveien vil bli i gul støysone og støytiltak på eksisterende
skolebygninger må vurderes i byggeplanfasen tilsvarende som for boligene.

6.12

Massehåndtering

Det er underskudd på fyllingsmasser som må leveres utenfra. Det vil bli noe overskudd fra
grøfter og uttrauing veg som må kjøres bort.

6.13

Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

I driftsfasen er det mulighetene for at høy fart kan forårsake ulykker som anses som den
største risikoen, sammen med muligheter for misforståelser mellom de ulike
trafikantgruppene. Tiltakene som foreslås er fartsreduserende tiltak, tydelig skilting og
oppmerking samt å påse at krysningspunkter blir optimalt plassert. Holdningsskapende
arbeid på skolen og god vinterdrift er også momenter å passe på.
I anleggsfasen er det viktig å sikre de myke trafikantene egne traseer og sikre krysninger av
vegene. Det må inngås et nært samarbeid med skole for å informere og sikre optimale
forhold for skoleelevenes ferdsel forbi anleggsområdet og påse at elever ikke kommer inn i
selve anleggsområdet.
Når det gjelder miljø anses faren størst i anleggsfasen. Fremmede arter med høy miljørisiko
må ikke spres, og rødlistede arter må tas vare på. Det må gjøres en kartlegging før
anleggsstart og rutiner må beskrives i Ytre miljø-plan (YM-plan) Det må settes tydelige krav
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i kontrakt og gjennomføres grønne møter med entreprenøren. ROS-analyse gjennomført i
januar 2019 følger som vedlegg.

7 Gjennomføring av forslag til plan
7.1

Framdrift og finansiering

Etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt ser Statens Vegvesen for seg følgende framdrift:
må det påregnes minimum to år til grunnerverv, byggeplan og kontrahering av entreprenør.
Gjennomføring av anlegget vil også kunne ta ca. to år.
2020-2022:

Byggeplanfase (utarbeiding av byggeplan som grunnlag for
anbudsinnhenting samt gjennomføring av grunnerverv (minimum 2 år
pga. boliginnløsning)

3. kvartal 2022:

Byggestart

4. kvartal 2024

Anleggsåpning (hele anlegget)

Det tas forbehold om planvedtak og finansiering. Viken fylkeskommune vil ha ansvar for
prioritering av fylkesvegprosjekter fra 1. januar 2020.
I Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022 står det følgende om finansiering
av prosjektet: «Prosjektet vil i hovedsak bli finansiert av fylkeskommunen, men det forventes

også noe bidrag fra private utbyggere». Handlingsprogrammet i Akershus gjelder inntil et
nytt er vedtatt. (Handlingsprogrammet for Akershus gjelder inntil Viken vedtar et nytt.)

7.2

Anleggsgjennomføring/utbyggingsrekkefølge

Anleggsgjennomføringen vil i en viss grad måtte tilpasses tilgrensende byggeprosjekter,
særlig bygging av ny videregående skole og boliger langs sørsiden av Kirkeveien.
Det vil være behov for samordning med Nordre Follo kommune og andre kabeletater i videre
detaljprosjektering og gjennomføring. Dette vil særlig gjelde for VA-anlegg og
overvannshåndtering.
Veganlegget foreslås bygget ut i følgende faser:
Fase 0
Riving av hus og evt. flytting av K 26
Etablering av ny droppsone i Idrettsveien for Ski skole
Fase 1
Felles adkomstvei fra vest
Felles adkomstvei fra øst/Langhusveien
Kollektivfelt Langhusveien
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Ny adkomst/kulvert trykkreduksjonsventil
Ny rundkjøring inkl. forskyvning/tilpassing av Langhusveien, Kirkeveien øst og Sanderveien.
Fase 2
Breddeutvidelse Kirkeveiens sørside ut til regulert bredde (mellom Rådhussvingen og Skoleveien)
Ny VA-grøft langs Kirkeveiens nordside (starte fra vest)
Murer langs Kirkeveiens nordside
Kryss Rådhussvingen (sørlig og nordlig arm m/tilpassing el-bilparkering)
Fase 3
Gatebygging Kirkeveiens nordside
Gatebygging Kirkeveiens sørside
Komplettering og planting

7.3

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Kirkeveien må holdes åpen for kollektivtrafikk i hele anleggsperioden, men kan i perioder bli
stengt eller ha redusert fremkommelighet for øvrig biltrafikk. Omkjøring vil da bli skiltet. Det
forutsettes at gang- og sykkeltrafikk i hele anleggsperioden ledes gjennom
sentrumsområdet sør for Kirkeveien. I tillegg forutsetts det at sykkelveg med fortau langs
Sanderveiens vestside er etablert før utbygging av Kirkeveien. Dette er viktig med tanke på
skoleveg.
Nye adkomster til eksisterende bebyggelse nord for Kirkeveien og vest for Langhusveien,
skal opparbeides tidlig i anleggsfasen, og før eksisterende adkomster stenges. Disse
adkomstvegene kan benyttes til gang- og sykkeltrafikk i resten av anleggsperioden. Beboere
skal ha adkomst til boligene sine under hele anleggsperioden. Ved etablering av mur og ny
adkomst til Kirkeveien 20 A og B vil beboere antagelig måtte flytte ut av boligen sin i en
kortere periode. Utbygger har i så tilfelle ansvar for å skaffe beboerne midlertidig
bosted/hotell.

7.4

Ytre miljøplan (YM) for byggefasen og Sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA)

I byggeplanfasen skal det utarbeides en Ytre Miljøplan (YM-plan) som skal beskrive
prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres.
I byggeplanfasen skal det utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) som
skal beskrive og vurdere risiko og usikkerhetsmomenter knyttet anleggsgjennomføring.
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8 Vedlegg
•

Fv. 152 Kirkeveien_Teknisk plan_datert iht. tegningsliste A2

•

Behandling av innspill til varsel om planoppstart, 10.09.2018

•

Geoteknisk rapport fv. 152 Kirkeveien i Ski sentrum, 18.06.2018 (10137-GEOT-1)

•

Støynotat, Asplan Viak, 14.06.2019

•

Overvannsnotat Kirkeveien Ski, Asplan Viak, 25.06.2019

•

Trafikkanalyse Rådhussvingen, 12.06.2019

•

ROS-analyse Kirkeveien Ski, januar 2019.

•

Arkeologisk registreringsrapport for Kirkeveien nord, fv. 152 Kirkeveien og fv. 152
Langhusveien, Akershus fylkeskommune, 20.03.2019 (s.nr.2018/261)

•

Registreringsrapport med funn av automatisk fredete kulturminner, Kirkeveien fv.
152 detaljregulering i Nordre Follo kommune, Viken fylkeskommune 2021 (saksnr.
2020/113169)

•

Antikvarisk dokumentasjon Kirkeveien 13 med vedlegg, 14.06.2019

•

Antikvarisk dokumentasjon Kirkeveien 26 med vedlegg, 14.06.2019

•

Fv. 152 Kirkeveien i Ski, nyttetransport til Skolekvartalet - etter utbygging av
Kirkeveien, med eksisterende skoler, Viken fylkeskommune, 30.04.2021

•

Flommodellering fv. 152 Kirkeveien, Sweco AS, 23.08.2021

•

Blågrønn faktor fv. 152 Kirkeveien i Ski, Viken fylkeskommune 23.08.2021

•

Behandling av vedtak ved 1. gangsbehandling, Nordre Follo kommune

•

Behandling av innkomne merknader ved høring og offentlig ettersyn, Nordre Follo
kommune og Viken fylkeskommune
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