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Detaljregulering for Vestveien 22 - sluttbehandling 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for areal, klima og byggesak 07.02.2023 2/23 

2 Kommunestyret 15.02.2023 2/23 
 
 
Utvalg for areal, klima og byggesak har behandlet saken i møte 07.02.2023 sak 2/23 
 
Behandling/Votering: 

Kommunedirektørens innstilling støttes enstemmig 
 
Utvalg for areal, klima og byggesaks innstilling 07.02.2023:  

Detaljregulering for Vestveien 22, Plan-ID 202008, vedtas. 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
 
 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.02.2023 sak 2/23 
 
Behandling/votering: 

Utvalgets innstilling enstemmig vedtatt 
 
Kommunestyrets vedtak 15.02.2023:  

Detaljregulering for Vestveien 22, Plan-ID 202008, vedtas. 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
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Saksfremlegg 
 
 

Detaljregulering for Vestveien 22 - sluttbehandling 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Detaljregulering for Vestveien 22, Plan-ID 202008, vedtas. 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 

 
Sammendrag 
IN’BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS for detaljregulering av eiendom 
gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22. Formålet med planen er å etablere et nytt kontorbygg. 
Kontorbygget skal settes opp mellom eksisterende tinghus og jernbane, og overflateparkeringen 
flyttes i parkeringskjeller under bygget. Ski tinghus og dagens adkomst til tinghuset skal bevares. Det 
etableres ny kjøreadkomst til naboeiendommene (Vestveien 18, 20 og 24) like øst for eksisterende 
adkomst. Mellom Ski tinghus og det nye kontorbygget skal det etableres et offentlig tilgjengelig torg. 
 
Det har videre vært et viktig premiss i utarbeidelsen av planforslaget at Finstadbekken og friområdet 
i områdeplanen for Ski sentrum, felt o_Fri4, skal bevares og oppgraderes. 
 
Planforslaget var til 1.gangsbehandling i Utvalg for areal, klima og byggesak 27.09.2022 og ble vedtatt 
lagt ut på høring. Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 30.09.22 til 11.11.2022. 
Kommunen mottok 8 høringsinnspill hvor to hadde stort fokus på utforming av ny adkomstvei til 
Vestveien 18, 20 og 24. Etter en gjennomgang av alle høringsinnspillene har kommunedirektøren 
gjort noen endringer i planforslaget. De viktigste endringene er: 

• Adkomstveien får en økning i bredde for å imøtekomme høringsinnspillene knyttet til dette 

• Renovasjonsløsning for nytt kontorbygg blir liggende på torget mellom eksisterende tinghus 
og nytt kontorbygg for ikke å komme i konflikt med adkomstveien.  

Med disse endringene mener kommunedirektøren at planforslaget nå har en god balanse mellom de 
ulike interessene som må ivaretas for å få en akseptabel og funksjonell adkomstvei.  

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar detaljregulering for Vestveien 22. 

 
Faktaopplysninger  
Bakgrunn 
Planprosesser og vedtak som har ledet frem til planforslaget er gjort rede for i saksfremlegget til 1. 
gangs behandling, se vedlegg 21. 
 
Planforslaget 
Byggehøyder: 
Planforslaget åpner for et nytt kontorbygg i 5 etasjer med maks gesims på kote +151. Dette gir 
tilstrekkelig høyde til å sikre en generøs netto etasjehøyde på ca. 3 m. I stedet for å legge seg på 
minimumskravet på 2,7 m etasjehøyde, åpner reguleringsplanen for en høyere etasjehøyde som gir 
bedre romlig kvalitet og mulighet for høyere vinduer som gir dagslys lenger inn i bygget. 
 

Saksfremlegg

Detaljregulering for Vestveien 22 - sluttbehandling

Kommunedirektørens innstilling
Detaljregulering for Vestveien 22, Plan-ID 202008, vedtas.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven§ 12-12

Sammendrag
IN'BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS for detaljregulering av eiendom
gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22. Formålet med planen er å etablere et nytt kontorbygg.
Kontorbygget skal settes opp mellom eksisterende tinghus og jernbane, og overflateparkeringen
flyttes i parkeringskjeller under bygget. Ski tinghus og dagens adkomst ti l tinghuset skal bevares. Det
etableres ny kjøreadkomst ti l naboeiendommene (Vestveien 18, 20 og 24) like øst for eksisterende
adkomst. Mellom Ski tinghus og det nye kontorbygget skal det etableres et offentlig tilgjengelig torg.

Det har videre vært et viktig premiss i utarbeidelsen av planforslaget at Finstadbekken og friområdet
i områdeplanen for Ski sentrum, felt o_Fri4, skal bevares og oppgraderes.

Planforslaget var ti l l.gangsbehandling i Utvalg for areal, klima og byggesak 27.09.2022 og ble vedtatt
lagt ut på høring. Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 30.09.22 ti l 11.11.2022.
Kommunen mottok 8 høringsinnspill hvor to hadde stort fokus på utforming av ny adkomstvei t i l
Vestveien 18, 20 og 24. Etter en gjennomgang av alle høringsinnspillene har kommunedirektøren
gjort noen endringer i planforslaget. De viktigste endringene er:

• Adkomstveien får en økning i bredde for å imøtekomme høringsinnspillene knyttet t i l dette

• Renovasjonsløsning for nytt kontorbygg blir liggende på torget mellom eksisterende tinghus
og nytt kontorbygg for ikke å komme i konflikt med adkomstveien.

Med disse endringene mener kommunedirektøren at planforslaget nå har en god balanse mellom de
ulike interessene som må ivaretas for å få en akseptabel og funksjonell adkomstvei.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar detaljregulering for Vestveien 22.

Faktaopplysninger
Bakgrunn
Planprosesser og vedtak som har ledet frem ti l planforslaget er gjort rede for i saksfremlegget ti l l.
gangs behandling, se vedlegg 21.

Planforslaget
Byggehøyder:
Planforslaget åpner for et nytt kontorbygg i 5 etasjer med maks gesims på kote+151. Dette gir
tilstrekkelig høyde ti l å sikre en generøs netto etasjehøyde på ca. 3 m. I stedet for å legge seg på
minimumskravet på 2,7 m etasjehøyde, åpner reguleringsplanen for en høyere etasjehøyde som gir
bedre romlig kvalitet og mulighet for høyere vinduer som gir dagslys lenger inn i bygget.
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Planforslaget åpner videre for at tekniske installasjoner på tak kan komme i tillegg til maks regulert 
gesimshøyde. Dette innebærer at det nye kontorbygget vil få en faktisk byggehøyde på kote +154,9, 
altså 5,9 m over områdeplanens høydebestemmelse.  
 
Finstadbekken og friområdet: 
Finstadbekken går gjennom planområdet og er en viktig flomvei. Flom og overvann har vært et 
sentralt tema i reguleringsprosessen. Planen har bestemmelser knyttet til oppgradering av 
Finstadbekken med kantsone og friområdet o_Fri4, regulert i områdeplanen. Finstadbekken med 
tilliggende grøntareal skal fungere både som overvannshåndtering ved mindre nedbør, men også 
som flomvei ved 200-års flom. Rammeplan for vann, avløp og overvann omtaler håndtering av 
overvann og flom, se vedlegg 5 - VAO rammeplan. 
 
Universell utforming: 
Det nye torget mellom Ski tinghus og nytt kontorbygg vil bli universelt utformet. Begge byggene vil få 
hovedinngang fra torget. På grunn av tinghusets orientering vil det etableres HC-parkering på torget 
for 
å muliggjøre enkel adkomst til hovedinngangen til Ski tinghus. Nytt kontorbygg vil ha HC-parkering i 
parkeringskjeller med adkomst via heis. Dekningen av HC-plasser er i tråd med bestemmelsene i 
kommuneplanen. Det nye kontorbygget vil bli universelt utformet innvendig. 
 
Adkomst: 
Vestveien 18, 20 og 24 har i dag en tinglyst adkomst over eiendommen Vestveien 22. I planforslaget 
er adkomstveien foreslått flyttet litt mot øst, på et areal som i områdeplanen er regulert til jernbane. 
Arealet har Vestveien 22 ervervet av Bane NOR med tillatelse til omregulering til veiformål, med 
føring om at jernbanen ikke skal motta overvann fra veiarealet. For utfyllende beskrivelse av 
planforslag og planprosess er forslagsstillers planbeskrivelse vedlagt saken. 
 
Innkomne høringsinnspill 
Planforslaget lå ute på høring fra 30.09.2022 til 11.11.2022. Det kom 8 uttalelser i løpet av 
høringsperioden. To høringsuttalelser omhandlet en tinglyst veirett over Vestveien 22. I tillegg kom 
det høringsuttalelser fra NVE og Statsforvalteren på at Finstadbekken burde reguleres til eget formål.  
 
Høringsuttalelsene er oppsummert i vedlegg 22 med kommunedirektørens og forslagsstillers 
kommentarer.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Kommunedirektøren gjorde en vurdering av de økonomiske konsekvensene av planforslaget til 1. 
gangs 
behandling. Endringene i planforslaget innebærer ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Parallelt med detaljreguleringen behandles utbyggingsavtale mellom kommunen om Vestveien 22. 
Utbyggingsavtalen fremmes som egen sak. 

Kommunedirektørens vurdering 
De mest sentrale temaene i løpet av planprosessen har vært bevaring og opparbeiding av friområdet 
og Finstadbekken, samt adkomstløsning til Vestveien 18, 20 og 24. NVE og Statsforvalteren påpekte 
at Finstadbekken med fordel kunne ha ligget inne i planen med eget arealformål. 
Kommunedirektøren har vurdert dette, og mener at Finstadbekkens viktige funksjon er ivaretatt i 
bestemmelsene §6 Grønnstruktur. I tillegg vil rekkefølgebestemmelsene som ligger i planen til 
sluttbehandling sikre opparbeidelsen av friområdet i tilstrekkelig grad. Sak om inngåelse av 
utbyggingsavtale, hvor bl.a. opparbeidelse av friområdet ligger inne, skal behandles parallelt med 
dette planforslaget. 

Planforslaget åpner videre for at tekniske installasjoner på tak kan komme i tillegg ti l maks regulert
gesimshøyde. Dette innebærer at det nye kontorbygget vil få en faktisk byggehøyde på kote+154,9,
altså 5,9 m over områdeplanens høydebestemmelse.

Finstadbekken og friområdet:
Finstadbekken går gjennom planområdet og er en viktig flomvei. Flom og overvann har vært et
sentralt tema i reguleringsprosessen. Planen har bestemmelser knyttet til oppgradering av
Finstadbekken med kantsone og friområdet o_Fri4, regulert i områdeplanen. Finstadbekken med
tilliggende grøntareal skal fungere både som overvannshåndtering ved mindre nedbør, men også
som flomvei ved 200-års flom. Rammeplan for vann, avløp og overvann omtaler håndtering av
overvann og flom, se vedlegg 5 - VAO rammeplan.

Universell utforming:
Det nye torget mellom Ski tinghus og nytt kontorbygg vil bli universelt utformet. Begge byggene vil få
hovedinngang fra torget. På grunn av tinghusets orientering vil det etableres HC-parkering på torget
for
å muliggjøre enkel adkomst ti l hovedinngangen ti l Ski tinghus. Nytt kontorbygg vil ha HC-parkering i
parkeringskjeller med adkomst via heis. Dekningen av HC-plasser er i tråd med bestemmelsene i
kommuneplanen. Det nye kontorbygget vil bli universelt utformet innvendig.

Adkomst:
Vestveien 18, 20 og 24 har i dag en tinglyst adkomst over eiendommen Vestveien 22. I planforslaget
er adkomstveien foreslått flyttet litt mot øst, på et areal som i områdeplanen er regulert t i l jernbane.
Arealet har Vestveien 22 ervervet av Bane NOR med tillatelse til omregulering ti l veiformål, med
føring om at jernbanen ikke skal motta overvann fra veiarealet. For utfyllende beskrivelse av
planforslag og planprosess er forslagsstillers planbeskrivelse vedlagt saken.

Innkomne høringsinnspill
Planforslaget lå ute på høring fra 30.09.2022 til 11.11.2022. Det kom 8 uttalelser i løpet av
høringsperioden. To høringsuttalelser omhandlet en tinglyst veirett over Vestveien 22. I tillegg kom
det høringsuttalelser fra NVE og Statsforvalteren på at Finstadbekken burde reguleres ti l eget formål.

Høringsuttalelsene er oppsummert i vedlegg 22 med kommunedirektørens og forslagsstillers
kommentarer.

Økonomiske konsekvenser
Kommunedirektøren gjorde en vurdering av de økonomiske konsekvensene av planforslaget t i l l.
gangs
behandling. Endringene i planforslaget innebærer ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Parallelt med detaljreguleringen behandles utbyggingsavtale mellom kommunen om Vestveien 22.
Utbyggingsavtalen fremmes som egen sak.

Kommunedirektørens vurdering
De mest sentrale temaene i løpet av planprosessen har vært bevaring og opparbeiding av friområdet
og Finstadbekken, samt adkomstløsning ti l Vestveien 18, 20 og 24. NVE og Statsforvalteren påpekte
at Finstadbekken med fordel kunne ha ligget inne i planen med eget arealformål.
Kommunedirektøren har vurdert dette, og mener at Finstadbekkens viktige funksjon er ivaretatt i
bestemmelsene §6 Grønnstruktur. I tillegg vil rekkefølgebestemmelsene som ligger i planen ti l
sluttbehandling sikre opparbeidelsen av friområdet i tilstrekkelig grad. Sak om inngåelse av
utbyggingsavtale, hvor bl.a. opparbeidelse av friområdet ligger inne, skal behandles parallelt med
dette planforslaget.
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Når det gjelder den tinglyste veiretten og adkomstspørsmålet mener kommunedirektøren at dette er 
tilstrekkelig og forsvarlig vurdert i plansaken. Det er nå satt av en veibredde på 6 m i planforslaget 
som skal sikre god atkomst for alle eiendommer. Den regulerte veien er etter kommunedirektørens 
vurdering i tråd med den tinglyste veirettens hovedintensjon. 
 
Endringer i planforslagets bestemmelser etter høring og offentlig ettersyn 
(endringene er markert med rødt) 
 
3.2.2. Fremkommelighet 
Formulering til 1.gangsbehandling: 
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god fremkommelighet for gående 
og syklende forbi planområdet, med separat gangvei med fast sklisikkert dekke, min. bredde 2,5 
meter, god belysning, skilting og manuell dirigering av anleggstrafikk. 
 
Endres til: 
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god fremkommelighet for gående 
og syklende forbi planområdet, med separat gangvei med fast sklisikkert dekke, min. bredde 2,5 
meter, god belysning, skilting og manuell dirigering av anleggstrafikk. Det skal i anleggsperioden 
gjennomføres tiltak som sikrer kjøreatkomst til naboeiendommene gnr/bnr. 136/229 og 137/596, 
617, 657, 658 og 659. 
  
5.1.1. f_V1  
Formulering til 1.gangsbehandling: 
Veien skal opparbeides som vist på plankart. 
 
Endres til: 
Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder.  
  
5.1.2. f_V2  
Formulering til 1.gangsbehandling: 
Veien skal opparbeides med veibredde 4,5 meter. Resterende veiareal skal benyttes til grønt og 
overvannshåndtering. 
 
Endres til:  
Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder. 
 
 
4.4.3 Renovasjon  
Formulering til 1.gangsbehandling: 
Renovasjonsløsning for felt K/T2 skal være nedgravde beholdere eller mobile containere plassert i 
parkeringskjeller. Standplass for renovasjonskjøretøy skal ikke virke dominerende i gate og byrom, og 
ikke vanskeliggjøre frisikt eller ferdsel for fotgjengere og syklister. Utforming av standplass skal være i 
samsvar med ansvarlig renovatørs sin tekniske avfallsveileder. Det skal utarbeides en 
renovasjonsteknisk plan for felt K/T2. 
 
Endres til: 
Renovasjonsløsning for felt K/T2 skal være nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor 
bestemmelsesområde #2 Torg. Standplass for renovasjonskjøretøy skal ikke virke dominerende i gate 
og byrom, og ikke vanskeliggjøre frisikt eller ferdsel for fotgjengere og syklister. Utforming av 

Når det gjelder den tinglyste veiretten og adkomstspørsmålet mener kommunedirektøren at dette er
tilstrekkelig og forsvarlig vurdert i plansaken. Det er nå satt av en veibredde på 6 m i planforslaget
som skal sikre god atkomst for alle eiendommer. Den regulerte veien er etter kommunedirektørens
vurdering i tråd med den tinglyste veirettens hovedintensjon.

Endringer i planforslagetsbestemmelser etter høring ogoffentlig ettersyn
(endringene er markert med rødt)

3.2.2. Fremkommelighet
Formulering ti l l.gangsbehandling:
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god fremkommelighet for gående
og syklende forbi planområdet, med separat gangvei med fast sklisikkert dekke, min. bredde 2,5
meter, god belysning, skilting og manuell dirigering av anleggstrafikk.

Endres til:
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god fremkommelighet for gående
og syklende forbi planområdet, med separat gangvei med fast sklisikkert dekke, min. bredde 2,5
meter, god belysning, skilting og manuell dirigering av anleggstrafikk. Det skal i anleggsperioden
gjennomføres tiltak som sikrer kjøreatkomst ti l naboeiendommene gnr/bnr. 136/229 og 137/596,
617, 657, 658 og 659.

5.1.1./_V1
Formulering ti l l.gangsbehandling:
Veien skal opparbeides som vist på plankart.

Endres til:
Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder.

5.1.2./_V2
Formulering ti l l.gangsbehandling:
Veien skal opparbeides med veibredde 4,5 meter. Resterende veiareal skal benyttes ti l grønt og
overvannshåndtering.

Endres til:
Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder.

4.4.3 Renovasjon
Formulering ti l l.gangsbehandling:
Renovasjonsløsning for felt K/T2 skal være nedgravde beholdere eller mobile containere plassert i
parkeringskjeller. Standplass for renovasjonskjøretøy skal ikke virke dominerende i gate og byrom, og
ikke vanskeliggjøre frisikt eller ferdsel for fotgjengere og syklister. Utforming av standplass skal være i
samsvar med ansvarlig renovatørs sin tekniske avfallsveileder. Det skal utarbeides en
renovasjonsteknisk plan for felt K/T2.

Endres til:
Renovasjonsløsning for felt K/T2 skal være nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor
bestemmelsesområde #2 Torg. Standplass for renovasjonskjøretøy skal ikke virke dominerende i gate
og byrom, og ikke vanskeliggjøre frisikt eller ferdsel for fotgjengere og syklister. Utforming av
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standplass skal være i samsvar med ansvarlig renovatørs sin tekniske avfallsveileder. Det skal til 
rammesøknad utarbeides detaljplan for renovasjonsløsning for felt K/T2. 
 
 
Kommunedirektørens anbefaling 
Kommunedirektøren mener at planforslaget til detaljregulering for Vestveien 22, slik det nå 
foreligger, ivaretar de ulike interessene som inngår i god stedsutvikling. Kommunedirektøren 
anbefaler at detaljregulering for Vestveien 22 vedtas. 
 

Ski, 11.01.2023 
 
 
Øyvind Henriksen     
kommunedirektør      

Monica Lysebo  
kommunalsjef 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 - Plankart Vestveien 22 
Vedlegg 2 - Bestemmelser Vestveien 22 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse Vestveien 22 
Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan 
Vedlegg 5 - VAO-detaljplan_revidert 
Vedlegg 6 - ROS-analyse_revidert 
Vedlegg 7 - Blågrønn faktor 
Vedlegg 8 - Helsekonsekvensvurdering 
Vedlegg 9 - Trafikknotat 
Vedlegg 10 - Skredfarevurdering 
Vedlegg 11 - Notat avvik fra overordnede planer 
Vedlegg 12 - Miljøoppfølgingsplan 
Vedlegg 13 - Kartleggig og vurdering av fremmede arter 
Vedlegg 14 - Perspektiver 
Vedlegg 15 - Snitt og fasadetegninger 
Vedlegg 16 - Brannadkomst 
Vedlegg 17 - Renovasjonsteknisk plan 
Vedlegg 18 - Notat fremmede arter 
Vedlegg 19 - Forslagstillers kommentarer til høringsinnspill 
Vedlegg 20 - Innkomne høringsinnspill komplett 
Vedlegg 21 - Saksfremlegg til førstegangsbehandling 
Vedlegg 22 - Merknadsmatrise 
 
 
 

standplass skal være i samsvar med ansvarlig renovatørs sin tekniske avfallsveileder. Det skal t i l
rammesøknad utarbeides detaljplan for renovasjonsløsning for felt K/T2.

Kommunedirektørensanbefaling
Kommunedirektøren mener at planforslaget t i l detaljregulering for Vestveien 22, slik det nå
foreligger, ivaretar de ulike interessene som inngår i god stedsutvikling. Kommunedirektøren
anbefaler at detaljregulering for Vestveien 22 vedtas.
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kommunalsjef
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