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Nordre Follo - Uttalelse til høring av detaljregulering for Vestveien 22 

 
Vi viser til brev datert 29. september 2022 med høring av detaljregulering for Vestveien 22 i Nordre 
Follo kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det skal legges til rette for oppføring av et nytt kontorbygg mellom 
eksisterende tinghus og jernbane. Dagens overflateparkering skal flyttes til parkeringskjeller i nytt 
kontorbygg. I tillegg skal det etableres et offentlig tilgjengelig torg mellom tinghuset og 
kontorbygget.  
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 2. mars 2021. Gitt nærheten til Ski stasjon, forventet vi 
en streng maksimumsnorm for parkering.     
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vårt overordnende inntrykk er at planforslaget fremstår godt gjennomarbeidet og hensyntar 
nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor våre ansvarsområder på en tilfredsstillende 
måte. 
 
Vi har følgende merknader til planforslaget, blant annet relatert til videre saksbehandling i 
forbindelse med planlagte bygg- og anleggstiltak: 
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Vassdragsinngrep og naturmangfold 
Vi ser positivt på at bekken sør i planområdet skal restaureres og inngå som et sentralt element i 
overvannshåndteringen. Vi viser til at vi er inne i FNs tiår for restaurering av økosystemer og viser 
også til FNs bærekraftsmål om restaurering av vannrelaterte økosystemer, herunder våtmarker, 
elver, grunnvann og innsjøer. 
 
Det er foreslått reguleringsbestemmelser som skal sikre et mest mulig naturlig bekkeløp med 
naturlige bunnforhold, samt etablering av et naturlig og variert vegetasjonsbelte. Kantvegetasjon er 
viktig for å redusere uheldig avrenning til bekken, hindre elveerosjon og ivareta biologisk mangfold i 
og langs vassdraget. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. 
vannressursloven § 11. Kommunen kan vurdere å avsette bekken og kantvegetasjonen til 
arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
 
NVE må vurdere om inngrepene i bekken knyttet til restaureringen vil kreve konsesjon etter 
vannressursloven. Hvis ikke NVE konsesjonsbehandler, skal saken behandles etter forskrift om 
fysiske inngrep i vassdrag. Fysiske tiltak i ferskvann er forbudt etter § 1 i forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag, hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk, og vil kreve søknad og tillatelse etter forskriften. 
Viken fylkeskommune er myndighet for vassdrag uten edelkreps og anadrom fisk. 
 
Vannmiljø og vannforskriften 
Vannforskriften § 4 om miljømål fastsetter at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemisk tilstand. Dersom ny aktivitet eller nye inngrep og utslipp kan føre til en 
varig forringelse av miljøtilstanden (for minst ett kvalitetselement eller for samlet tilstandsklasse) 
eller vanskeliggjøre oppnåelse av miljømål, vil dette være i strid med vannforskriften § 4. 
 
Området drenerer mot vannforekomsten 005-69-R Skibekken/Finstadbekken som i Vann-Nett er 
registrert med svært dårlig tilstand. Bekken renner videre til 005-5681-L Østensjøvann som har 
moderat tilstand. Innsjøen inngår i Østensjøvann naturreservat. Vannforekomstene har allerede 
flere ulike påvirkninger, og ytterligere påvirkning må derfor unngås. For nye inngrep, aktiviteter og 
utslipp må kommunen ta hensyn til vannmiljøet og i tilstrekkelig grad vurdere effekter av planlagte 
tiltak opp mot fastsatte miljømål. 
 
Overvannshåndtering har vært et sentralt tema i planarbeidet. En god overvannshåndtering kan 
dempe effektene av klimaendringer, redusere forurensninger til vassdrag og samtidig bidra til 
naturmangfold og opplevelser. Vi ser svært positivt på at forslaget til reguleringsplan fastsetter at 
overvannshåndteringen skal baseres på tretrinns-strategien. 
 
Anleggsarbeid 
Vi er myndighet etter forurensingsloven for utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet. Vanlig 
forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er i henhold til forurensningsloven § 8 første ledd 
punkt 3 tillatt uten behov for særskilt tillatelse. Dette forutsetter at anleggsdriften er midlertidig og 
at forurensingen er å anse som vanlig. Medfører anleggsdriften en forurensning som må 
karakteriseres som ikke normal i forhold til art og omfang, kreves en tillatelse etter 
forurensningsloven § 11. 
 
Det må gjennomføres tiltak for å hindre at anleggsvann renner til bekken og medfører forurensning 
og tilslamming. Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering for anleggsfasen 
Forutsatt at anleggsarbeidene gjennomføres i tråd med miljøoppfølgingsplan/miljørisikovurdering, 
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vil arbeidene ikke kreve en særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11. Det er likevel påvist 
forurenset grunn innenfor tiltaksområdet. Kommunen er forurensningsmyndighet for bygge- og 
gravearbeider i forurenset grunn, og tiltaksplan for forurenset grunn skal behandles av dem. I 
forbindelse med behandling av tiltaksplan kan kommunen sette konkrete grenseverdier for utslipp 
av forurenset vann fra anleggsarbeidene. 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
Klima- og miljøvernavdelingen 

  
 
Kristian Tveiten 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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https://miljostatus.miljodirektoratet.no/
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Nordre Follo kommune - Reguleringsplan - Gbnr 136/225 mfl - Vestveien 
22 - Høring og offentlig ettersyn 
Vi viser til oversendelse om parallellbehandling av planforslag og byggesøknad for oppføring 
av nytt kontorbygg i Vestveien 22 i Ski sentrum, datert 29.09.2022. Planforslaget er lagt ut til 
offentlig ettersyn, med høringsfrist 11.11.2022. Vi uttalte oss til varsel om oppstart av 
planarbeid i brev datert 09.03.2021. 

Om planforslaget 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et nytt kontorbygg. 
Kontorbygget skal settes opp mellom eksisterende tinghus og jernbane, og 
overflateparkeringen flyttes i parkeringskjeller under bygget. Både Ski tinghus og dagens 
adkomst til tinghuset skal bevares, og kjøreadkomst til naboeiendommene (Vestveien 18, 20 
og 24) opprettholdes ved å etablere en felles adkomstvei mellom nytt kontorbygg og 
jernbanen. Mellom Ski tinghus og det nye kontorbygget skal det etableres et offentlig 
tilgjengelig torg. 

Detaljreguleringen tillater en totalhøyde på 5 etasjer pluss parkeringskjeller og tekniske 
installasjoner på tak. I byggesøknaden er det søkt om å bygge et 3 etasjes bygg, med mulighet 
for å bygge på opp til totalhøyden ved en senere anledning. 

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

Planstatus 
Området er avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. I områderegulering for Ski 
sentrum er området regulert til kontor/tjenesteyting, friområde og veiformål. Det er vurdert 
at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Fylkeskommunens tilbakemelding 
Viken fylkeskommune uttaler seg i rollen som regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, 
fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi har 
følgende merknader til planforslaget: 
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Bebyggelse og uterom 
Planforslaget åpner for å øke maks gesimshøyde, blant annet for å øke etasjehøydene. 
Inkludert økt høyde for tekniske installasjoner på tak, vil bygget bli i cirka 6 meter høyere enn 
områdeplanens høydebestemmelse for området (områdeplan for Ski sentrum. Vi mener det 
er uheldig at differansen mellom reguleringsplan og den vedtatte områdeplanen blir såpass 
stor. Kommunen bør vurdere virkningene av en slik overskridelse med tanke på konsekvenser 
for torget og tinghuset, og generell virkning i miljøet. Vi ser også at det er flere deler av 
planforslaget som avviker fra områdeplanen, og avvikene bør derfor også vurderes samlet. 

Det foreslåtte torget vil skape en god kobling mellom tinghuset og det foreslåtte 
kontorbygget. Friområdet vil bli en del av en grønn korridor som kobles sammen med 
østsiden av jernbanen, med den planlagte gang- og sykkelbrua. Vi mener det er viktig å få til 
gode overganger mellom de ulike områdene/funksjonene, slik at de blir del av en større 
helhet. Renovasjonsløsningen må vurderes med tanke på trafikksikkerhet, jf. områdeplan for 
Ski sentrum, 3.24: Renovasjonsanlegg plasseres under bakken eller innenfor bebyggelsen, eller 
med annen trafikksikker løsning der renovasjonsanlegget ikke eksponeres mot eller gir 
ulemper for gater eller byrom. 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.  

Planforslaget om etablering av kontorbygg i Vestveien22 er i tråd med føringene i regional 
plan for areal og transport (RP-ATP) når det gjelder type virksomhet, utnyttelse og oppføring 
innenfor prioritert vekstområde i Ski, som vil bidra til et arealeffektivt utbyggingsmønster. 
Planforslaget legger også til rette for at reise til og fra området i stor grad kan skje gjennom 
kollektivtransport, gange og sykkel. 

Medvirkning 
Det kommer ikke frem av planforslaget hvordan det er lagt til rette for medvirkning, utover 
selve høringsperioden/minimumskravet i plan- og bygningsloven. Ettersom planforslaget og 
byggesaken ønskes behandlet parallelt er det spesielt viktig at informasjon om planforslaget 
er lett tilgjengelig og forståelig, og at det er arenaer hvor innbyggerne kan komme med sine 
innspill.  

Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Planen inkluderer oppgradering av Finstadbekken med kantsone, og friområdet o_Fri4 som 
regulert i områdeplanen. Finstadbekken er en viktig flomvei, og håndtering av flom og 
overvann er løst gjennom friområdet og bekken.  

Regional plan for vannforvaltning i Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 har fastsatt mål 
for vannmiljøet og legger føringer for forvaltningen av vannforekomstene i regionen. 
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Vannforvaltningsplanen inneholder planretningslinjer for å unngå forringelse av 
miljøtilstanden i vann og for å bidra til å nå miljømålene fastsatt i planen. Retningslinjene er 
førende for planarbeid etter plan- og bygningsloven.  

Vannforskriften krever at ny aktivitet eller nye inngrep i overflatevann, vurderes i forhold til 
mulighetene for å oppnå miljømålene om minst god økologisk og god kjemisk tilstand, jf. § 4 
om miljømål for overflatevann, og § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep. Vi savner en 
vurdering av konsekvensene som tiltaket vil ha for at miljømålene etter vannforskriften og 
regional plan for vannforvaltning oppnås. Fylkeskommunen forutsetter at byggearbeidene 
ikke forringer tilstanden i Finstadbekken under anleggsfasen og at avbøtende tiltak for å 
unngå ytterligere forringelse innarbeides i miljøoppfølgingsplanen. 

Kulturminner – arkeologi, bygningsmiljø og landskap 
Vi viser til vår tilbakemelding til varsel om oppstart, hvor vi vurderte at tiltaket ikke 
tilsidesetter nasjonale eller regionale kulturminnehensyn. Det er opp til kommunen å vurdere 
tiltaket ut fra mulig lokale kulturminneverdier.  
 
 
 

Vennlig hilsen 

 Ada Louise Grimsgaard 

 Seniorrådgiver 

 

 

Kopi til: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken  
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 
Vestveien 22 - Nordre Follo kommune 
 

Vi viser til brev datert 29.09.2022 samt vår uttalelse til planoppstart av 25.02.2021. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av et nytt kontorbygg mellom 
eksisterende tinghus og jernbanen på 3 etasjer, med muligheter for å bygge på opp til tillatt 
totalhøyde på 5 etasjer. Det er i tillegg planlagt parkeringskjeller og tekniske installasjoner på tak. 
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom 
kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan 
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 
 

NVEs konkrete uttalelse 
Planforslaget framstår som godt utredet med gode forslag til planbestemmelser. Vi har 
gjennomgått vurderingene i planforslaget som berører våre viktigste interesser (flomfare, 
skredfare, allmenne interesser i vassdrag og overvannshåndtering). Vårt hovedinntrykk er at en 
ved god oppfølging av anbefalingene i fagrapportene/notatene, gjennom innarbeidelse i planen 
med bestemmelser, vil kunne ivareta disse interessene på en god måte.  

Allmenne interesser i vassdrag 
Vassdrag utgjør verdifulle landskapselementer, er ofte viktige trekkveier og oppholdssteder for vilt 
og spurvefugl, kan ha stor verdi for friluftsliv og er sentrale resipienter for overvann og flomvann. 
Det renner en mindre bekk gjennom området, Finstadbekken, og vi noterer oss at det er tatt inn 
gjennomtenkte bestemmelser (§ 6.1) om restaurering og utforming av vassdraget. For ytterligere å 
framheve vassdragets betydning, anbefaler vi at vannstrengen vises med blå farge og at det 
vurderes om bekken bør reguleres til eget formål innenfor område benevnt «0_FRI».  
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Skredfare 
Tomta ligger under marin grense, men ikke i nærheten av kjente kvikkleiresoner. RIGeo AS har 
utarbeidet en skredfarevurdering av 30.03.2022. Her viser de til at det er utført grunnundersøkelser 
på/ved tomta i flere omganger bla. av Sweco i oktober 2019 samt supplerende grunnboringer i regi 
av RIGeo i februar 2020. Det er også mottatt geoteknisk grunnlag fra Jernbaneverket/BaneNor med 
bla. 3 relevante boringer på sporområdet nærmest tomta. Det er ikke funnet kvikkleire eller 
jordarter med sprøbruddmateriale og RIGeo konkluderer etter det vi kan se med at området er 
trygt i forhold til områdeskredfare. Vi tar RIGeos konklusjon til etterretning. 
 
Flomfare/overvann 
Nordre Follo kommune har en ganske fersk overvannsveileder (29.09.2021) og det er utarbeidet en 
flom- og vannlinjeberegning for Ski sentrum bydel vest av april 2016. Sweco har utarbeidet en VA 
og overvannsplan av 22.06 2022 (revidert). Det er benyttet den rasjonelle formell for 
overvannsberegningene og en klimafaktor på 1,5. Det er benyttet IVF-kurver fra målestasjonen på 
Ås-Rustadskogen og lagt tretrinnsstrategien til grunn. Dimensjonerende regn iht. den kommunale 
OV-normen er 20 år for trinn 2 og 200 år for trinn 3 (trygge flomveier). Grunnen anses som uegnet 
for fordrøyning og overvannet er derfor tenkt løst ved en kombinasjon av åpne og lukkede 
løsninger bla. åpen fordrøyning i delfelt A og delvis grønt tak på næringsbygget. Andel grønt tak er 
ikke avklart enda. Avrenningen fra alle delfeltene ender i Finstadbekken som Sweco anser har god 
kapasitet og derved framstår som en god resipient. 
 
Sweco har beregnet at den gjennomsnittlige avrenningskoeffisenten for tiltaksområdet reduseres 
fra dagens 0,67 til 0,46 for planlagt og at utbyggingen ikke vil medføre vesentlige endringer i 
avrenningen til Finstadbekken og derved heller ikke behov for tiltak i bekken. Sweco konkluderer 
med at alt overvann fra utbyggingsområdet ledes til Finstadbekken eller togskinnene i øst og at 
dette ikke vil medføre konsekvenser for nedstrøms bebyggelse. Konklusjonene i Swecos rapport 
synes rimelige og tas til etterretning.  
 
Det er beregnet en total blågrønn faktor på 0.86. Det er i bestemmelsene, som ovenfor nevnt, stilt 
krav om minimum blågrønn faktor på 0,8, klimafaktor på 1,5 og tilstrekkelig flomkapasitet 
tilsvarende 200-årsregn. Dette er konkrete og gode bestemmelser som gir klare føringer for 
utbygger.  

 
Ytterligere informasjon  
Dere finner mye informasjon på våre nettsider om arealplanlegging, 
https://www.nve.no/arealplanlegging/. Vår uttalelse i saken er nødvendigvis ikke uttømmende. For 
å få en fullstendig oversikt viser vi til Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder dere 
gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 
reguleringsplanen. Dersom dere har spørsmål, eller det er noe i uttalelsen her som er uklart, kan 
dere ta kontakt pr. telefon eller e-post. 
 

Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 
flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd, uttalelse, eller innsigelse til saken. 
 

 

https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Finn Herje 
Senioringeniør 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 
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Nordre Follo kommune - Planforslag, byggesøknad for Vestveien 22 til høring og offentlig 
ettersyn - Bane NORs uttalelse 

Vi viser til brev datert 29.9. 

Vi ber kommunen bekrefte at forslaget ikke medfører at mer vann tilføres jernbanens stikkrenne og 
drenering. Vi ber også kommunen bekrefte at tiltak i Finstadbekken ikke gir økt flomfare. 

Vi minner om at tiltak i planområdet kan være søknadspliktig i henhold til jernbanelovens §10. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og Teknologi 

Stig Hagelid Fjeldstad 
planlegger 
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Uttalelse til planforslag - Vestveien 22 
Follo Brannvesen IKS viser til planforslag for Vestveien 22 i Ski. 

Det fremgår at formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av et 
nytt kontorbygg mellom Follo Tingrett og jernbanen med bygghøyde opptil fem 
etasjer og parkeringskjeller.  
 
Brannvesenets merknader 
Follo brannvesen uttalte seg til saken i mars 2021. Disse merknadene er fortsatt 
gjeldende. Våre retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper er 
også fortsatt de samme. Brannvesenet ønsker å tillegge at det ikke vil være aktuelt 
med utvendig slokking på den siden av bygget som vender ned mot jernbanen uten 
at strømmen på jernbanelinjene kuttes. Brannvesenet kan ikke bruke vann så nærme 
strømførende ledninger.  
 

Med hilsen 
 
Mari Hovland 
Branninspektør/Jurist 
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UTTALELSE TIL DETALJREGULERINGSFORSLAG FOR VESTVEIEN 22 

 

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til ref.: Nordre Follo Kommune/plan-21/00035-38 
vedrørende utbygging av Vestveien 22. NiNF viser også til vår merknad vedrørende reguleringsplan 
for Vestveien 24 m.fl. i april 2021. 

NiNF vil fortsatt rette oppmerksomheten på Finstadbekken som renner gjennom området som nå 
skal bygges ut. Bekken har fortsatt dårlig vannkvalitet, er delvis lukket og har ingen kantvegetasjon. 
Den fremstår som en rettlinjet dreneringskanal, med algefylte dammer (hvis det er vannføring) og er 
fylt med søppel fra tidligere utbygginger i området. Bekken er en del av utfordringene med dårlig 
vannkvalitet i Årungenvassdraget. 

NiNF registrerer at det har vært et viktig premiss i utarbeidelsen av planforslaget at Finstadbekken og 
friområdet rundt bekken skal bevares og oppgraderes. Det er en positiv intensjon, men krever 
konkret handling fra kommunens side, noe NiNF dessverre ikke har sett ved andre utbygginger i 
Nordre Follo kommune. Eksempelvis er det i Storebukta på Kolbotn fortsatt ikke foretatt beplantning 
av kantsonen til Augestadbekken eller avklart hvem som i fremtiden skal drifte de fine miljøtiltakene 
som ble lansert i planarbeidet. Dette til tross for at området nå er ferdig utbygget og innflyttet. 

NiNF viser til Vannressurslovens §§ 9,10 og 11, som stiller overordnede krav til vassdrag. Vi viser ogå  
til reguleringsbestemmelsene i områdeplanen for Ski sentrum fra 2016, § 3.22 om at det kreves et 
miljøoppfølgingsprogram med detaljreguleringsplanen som viser hensyn til natur og miljø. 

NiNF krever at Finstadbekken må tilbakeføres i sin naturlige, opprinnelige form og restaureres med 
en stedegen kantvegetasjon. 

Med hilsen 

Bjørn Gunnar Ganger 
leder Naturvernforbundet i Nordre Follo 
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Nordre Follo Kommune
Byutvikling og arealplanlegging
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Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til ref.: Nordre Follo Kommune/plan-21/00035-38
vedrørende utbygging av Vestveien 22. NiNF viser også ti l vår merknad vedrørende reguleringsplan
for Vestveien 24 m.fl. i april 2021.

NiNF vil fortsatt rette oppmerksomheten på Finstadbekken som renner gjennom området som nå
skal bygges ut. Bekken har fortsatt dårlig vannkvalitet, er delvis lukket og har ingen kantvegetasjon.
Den fremstår som en rettlinjet dreneringskanal, med algefylte dammer (hvis det er vannføring) og er
fylt med søppel fra tidligere utbygginger i området. Bekken er en del av utfordringene med dårlig
vannkvalitet i Årungenvassdraget.

NiNF registrerer at det har vært et viktig premiss i utarbeidelsen av planforslaget at Finstadbekken og
friområdet rundt bekken skal bevares og oppgraderes. Det er en positiv intensjon, men krever
konkret handling fra kommunens side, noe NiNF dessverre ikke har sett ved andre utbygginger i
Nordre Follo kommune. Eksempelvis er det i Storebukta på Kolbotn fortsatt ikke foretatt beplantning
av kantsonen ti l Augestadbekken eller avklart hvem som i fremtiden skal drifte de fine miljøtiltakene
som ble lansert i planarbeidet. Dette ti l tross for at området nå er ferdig utbygget og innflyttet.

NiNF viser til Vannressurslovens§§ 9,10 og 11, som stiller overordnede krav ti l vassdrag. Vi viser ogå
ti l reguleringsbestemmelsene i områdeplanen for Ski sentrum fra 2016, § 3.22 om at det kreves et
miljøoppfølgingsprogram med detaljreguleringsplanen som viser hensyn ti l natur og miljø.

NiNF krever at Finstadbekken må tilbakeføres i sin naturlige, opprinnelige form og restaureres med
en stedegen kantvegetasjon.

Med hilsen

Bjørn Gunnar Ganger
leder Naturvernforbundet i Nordre Follo
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Nordre Follo kommune, 
e-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no 
 
 
 
Oslo, 9. november 2022    
 
 
 
UTTALELSE TIL DETALJREGULERINGSFORSLAG OG BYGGESØKNAD FOR VESTVEIEN 22 
(Gnr/bnr: 136/225 m.fl.)  
 
Vi viser til brev fra Nordre Follo kommune av 29.09.2022 vedr. høring og offentlig ettersyn av planforslaget 
for Vestveien 22, Ski. Planforslaget er utarbeidet av IN´BY AS og Element Arkitekter AS på vegne av 
forslagsstiller Ski Eiendom AS. I følgebrev til nabovarselet står det opplyst at naboer kan sende samlet 
uttalelse til plan- og byggesaken.  
 
KJ Gruppen AS, ved underselskapet Vestveien 24 AS, er grunneier for flere av eiendommene som ligger rett 
sør for Vestveien 22. Eiendommene har kjørbar adkomst fra rundkjøringen i Vestveien/Magasinveien og 
videre via Vestveien 22, jf. tinglyst veirett av 17.01.2008. 
 
NSW Arkitektur har siden 2020 arbeidet med planforslag for Vestveien 24 m.fl., med KJ gruppen som 
oppdragsgiver/forslagsstiller. På vegne av KJ Gruppen har vi følgende merknader til planforslaget som ligger 
ute på høring: 
 
KJ Gruppen er generelt positive til planlagte utvikling av naboeiendommen i nord, med felles 
adkomsttorg på vestsiden av nytt kontorbygg, oppgradering av grøntområdene langsetter bekk, og 
med adkomstvei plassert langsetter jernbanen i øst. Planene for Vestveien 22 og 24 vil tilrettelegge for 
en verdifull oppgradering av hele området.  
 
Vi ser likevel behov for å kommentere enkelte av de planlagte løsningene for Vestveien 22 som vil 
kunne få stor betydning for KJ Gruppens eiendommer. 
 
Fremtidig adkomstvei 
Viste plassering av adkomstvei f_V2, som skal betjene eksisterende bygg i Vestveien 18 og 20, samt 
fremtidig bygg i Vestveien 24, oppfattes som en god løsning for fremtidig utvikling av de to 
planområdene. Det er imidlertid behov for å gjenta deler av det som ble påpekt i NSWs merknadsbrev 
av 23.06.2021, etter at KJ Gruppen hadde mottatt nabovarsel for ny støttemur og terrenginngrep 
langs østsiden av Vestveien 22. I brevet kommenterte vi bl.a. plassering og utforming av den viste 
atkomstveien, og påpeker at veibredden må økes i forhold til det som vist (4,5 m). 
 
I kommunens rammetillatelse av 12.07.2021 inngår følgende kommentar fra ansvarlig søker: 
«Søknaden gjelder støttemur med sikkerhetsgjerde i tomtegrense. Tegninger vedlagt nabovarselet er noe 
misvisende fordi de er en del av planarbeidet og ikke endelig. Plassering og utforming av støttemuren skal 
ikke sette begrensninger for dimensjonering av fremtidig veien.»  
 
Videre skriver kommunen: 
«Ansvarlig søker bekrefter at overgang mellom tilstøtende eiendommer detaljeres senere i samarbeid med 
Vestveien 24 som en del av pågående planarbeid.» (Vår understreking.) 
 
Avklaring av veibredde synes ikke å være fulgt opp i det videre planarbeidet for Vestveien 22. Vei f_V1 er 
avsatt med bredde 6,0 m i plankartet, mens f _V2 skal «opparbeides med veibredde 4,5 meter. Resterende 
veiareal skal benyttes til grønt og overvannshåndtering», jf. foreslåtte bestemmelse 5.1.2. 
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I tegningene som inngår i tinglysningen vises veibredde på min. 6 meter innenfor Vestveien 22, gnr/bnr 
137/657. Vi kan ikke se at det i planforslaget er forklart hvorfor veibredden nå er redusert til 4,5 meter i 
langsetter jernbanen. 
 
Det er viktig at veibreddene i planforslaget justeres slik at adkomstveien fra rundkjøringen til Vestveien 
18/20/24 blir utformet iht. kommunale krav, og at to større kjøretøy / lastebiler (L) kan møtes. 
Frihøyden må være min. 4,5 m. Dette gjelder helt fra rundkjøring i Vestveien og frem til eiendoms-
grense ved Vestveien 24. Vi minner om at veiene skal ivareta all kjørbar trafikk til og fra nevnte 
adresser, i tillegg til andre eiendommer som ligger langsetter samme veistrekk.  
 
Vi ser at adkomstvei f_V2 også er tenkt å skulle betjene inn-/utkjøring til parkeringsanlegg, renovasjon og 
varelevering for Vestveien 22. Det er svært viktig at dette løses på en måte som ikke hindrer 
fremkommeligheten til og fra Vestveien 18/20/24. Viste renovasjonsløsning langsetter vei V2, med oppstilling 
delvis ut i veibane og med evt. rygging tilbake til Torg, synes å være en lite god løsning.  
 
Det vises til vedlagte notat «Trafikk- og vegfaglig uttalelse til forslag til detaljregulering for Vestveien 22",  
dat. 11.10.2022 fra trafikkrådgiver i Sweco Norge AS, med vurdering av adkomstløsningen som er lagt til 
grunn i planforslaget. I notatet er det også medtatt en del konkrete forslag til justeringer. 
 
Sweco konkluderer med at «Det er behov for vesentlige justeringer av foreliggende planforslag for at den 
skal legge til rette for en hensiktsmessig utforming av adkomstveien til Vestveien 18-24.»  
 
De trekker bl.a. frem følgende tiltak som må gjennomføres for at planen skal få en veiteknisk god utforming: 

• «Bredden på kjørefelt må økes til 5 m med 0,5 m skulder på begge sider, totalt 6 m.» 

• «Alternativ 2 i renovasjonsteknisk plan bør velges. Alternativ 1 kan ikke godkjennes uten at det 

foreligger en gyldig avtale mellom grunneierne.” 
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at foreslåtte veiløsning, i både planforslag og nabovarsel, er i 
strid med tinglyst veirett av 17. januar 2008 som sikrer kjøreadkomst til Vestveien 18/20/24 via Vestveien 22 
som vist i vedlegg. Adkomstveien er i planforslaget forutsatt flyttet østover, delvis over på det som i dag er 
del av Bane NORs eiendom, gnr/bnr. 134/5. Dette må formelt avklares/ryddes opp i, men vi forstår at det 
berører privatrettslige forhold. Se for øvrig vedlagte notat fra Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co av 
08.11.2022, med vurdering av reguleringsplan/byggesak ift. tinglyst veirett.   
 
Tilleggskommentar til nabovarsel 
I tegning som inngår i mottatte nabovarsel er vei f_V2 målsatt til 5,5 m i tillegg til skulder. Veibredden avviker 
fra foreslåtte regulering, uten at vi kan se at dette er kommentert i nabovarselet.  
 
Koordineringsbehov mot sørøst   
Ifølge mottatte tegninger vil ny vei f_V2 plasseres nær en meter lavere enn dagens adkomstvei / 
eksisterende terreng. Veibane og landskap sies å være tilpasset dagens terrengnivå mot eiendommene i 
sør, uten at vi helt kan forstå hvordan overgangen som helhet da kan løses på en god måte.  
 

Sweco konkluderer med følgende i vedlagte notat: 

«Veigeometriene forbi Vestveien 22 må justeres, slik at høyden på veien i grensesnittet mellom planene for 

Vestveien 22 og Vestveien 24 ivaretar krav til veiteknisk utforming av kryss for avkjøring til P-kjeller for 

Vestveien 18-24, samt krav til terrenghøyder (veihøyder) i arealer hvor det ligger kommunale kummer.» 
 
Vi ber om at endelig terrengnivå og veiløsning i dette området fastsettes i dialog med grunneier av Vestveien 
24, bl.a. for å kunne koordinere adkomstvei mot både eksisterende og fremtidig situasjon. Løsningen må 
bl.a. tilpasses dagens kommunale kummer i området, sikre tilfredsstillende stigningsforhold, muliggjøre en 
naturlig avrenning til Finstadbekken fra sør samt sikre tilstrekkelig frihøyde under fremtidig gang- og 
sykkelbro.  
 
Anleggsperiode 
Vi minner om at det må sikres tilfredsstillende kjøreadkomst og fremkommelighet til Vestveien 18/20/24 
gjennom hele anleggsperioden, og generelt påses at virksomheter i området kan drive som normalt. Vi kan 
så langt ikke se at dette er belyst i det innsendte planforslaget eller i nabovarselet, og ber om at KJ Gruppen 
involveres i planleggingen.   
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Utbyggingsavtale 
KJ Gruppen har ingen kommentarer til utkast til utbyggingsavtale av 29.08.2022.  
 

Tidligere dialog mellom Vestveien 22 og 24 

I kommunens saksfremlegg til førstegangsbehandling skriver kommunedirektøren følgende kommentar til 

Vestveien 24s merknad ved varsel om oppstart (s. 6): 
 
«Kommunedirektørens kommentar: 
Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt tema gjennom hele planprosessen. Dialog mellom 
kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført frem til det kommunedirektøren mener er en 
tilfredsstillende løsning.»  
 
Denne beskrivelsen kjenner vi oss ikke igjen i. KJ Gruppen har ikke deltatt i dialog omkring 
veiløsningen som nå er illustrert og lagt til grunn i planforslaget, og har heller ikke mottatt forespørsler 
om dette. Vestveien 22 har ikke kommet til enighet med Vestveien 24 om foreslåtte veiløsning.  
 
 
 
Vi ber om at veiløsningen endres i tråd med våre innspill, og at overgangene samkjøres bedre gjennom 
dialog. 
 
Ta gjerne kontakt i tilfelle spørsmål, eller om dere ønsker et møte for koordinering av de to planforslagene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Kristine Mellbye 
NSW Arkitektur AS 
 
 
 
Vedlegg:  -  Trafikk- og vegfaglig uttalelse fra Sweco Norge AS, dat. 11.10.2022 
 -  Juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS, dat. 08.11.2022 
 
 
Kopi:  KJ Gruppen AS  
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Notat

Trafikk- og veifaglig uttalelse til forslag til
detaljregulering for Vestveien 22

1 Bakgrunn
IN’BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS for

detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22 i Nordre Follo

kommune. Planforslaget grenser opp mot Detaljreguleringsplan for Vestveien

18-24. Sweco er engasjert av KJ Gruppen som utbygger av Vestveien 24 for å

gi faglig innspill til høringsuttalelse for fagene trafikk og vei.

2 Trafikkvurdering
Ifølge Trafikkvurdering, DETALJREGULERING FOR VESTVEIEN 22 I SKI,
EFLA 11.05.2022 så vil planene for nytt kontorbygg ved Vestveien 22 skape

nye ÅDT 400 i tillegg til eksisterende trafikk ved Tinghuset. Videre har

trafikkanalysen beregnet en framtidig trafikk til/fra Vestveien 18, 20 og 24 (nytt

bygg) på ÅDT 1315, se tabellen under fra rapporten:

Dette innebærer at adkomstveien langs Østfoldbanen kan få en trafikk mellom

ÅDT 1300-1700 på denne adkomstveistrekningen. Det er usikkerhet knyttet til

disse trafikkberegningene og vår vurdering er at disse trafikkmengdene er

konservative.

Trafikkanalysen for Vestveien 24 har anslått at Vestveien 18, 20 og 24 til

sammen vil skape en ÅDT-trafikk på under ÅDT 500. Men i en periode har

trafikken til/fra politiets publikumssenter vært mye høyere enn normalt bl.a. pga.

etterslepet fra covid-19 slik at trafikkmengden ikke nødvendigvis er konstant

til/fra Vestveien 18, 20 og 24. I tillegg kommer trafikken til/fra Vestveien 22 som

er beregnet til ÅDT 400, dvs. at trafikken på adkomstveien langs Østfoldbanen

er i underkant av ÅDT 1000. Det foreslås å dimensjonere adkomstveien for en

ÅDT på minst 1000.

I planene for Vestveien 22 er det vurdert 2 alternative løsninger for renovasjon.
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Figur 2-1:Utsnitt fra renovasjonsteknisk plan.

Figur 2-2Utsnitt fra 1. gangs behandling.

Vi observerer at det er vist 2 ulike versjoner for alternativ 1 i plangrunnlaget.

Felles for begge forslagene er at det ikke er vist hvor det er forutsatt at

renovasjonsbil skal snu. Det antas at det forutsettes at renovasjonsbil skal snu

inne på torget til Vestveien 18-24, men dette er ikke klarert med grunneier. Man

kan ikke forutsette at det vil være samme leverandør av renovasjonstjenester

for hhv. Vestveien 22 og Vestveien 18-24 da dette er næringsavfall som hentes

av kommersielle aktører. Løsningen som er vist på Figur 2-1 vil ikke være

akseptable da trafikken til og fra Vestveien 20-24 vil bli sperret i begge

retninger.
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Løsningen som er vist i Figur 2-2 virker noe teoretisk, da kjøretøyet er plassert

for nærme husveggen slik at tilgjengelig kjørebredde for annen trafikk blir

overvurdert. Alternativ 1 i renovasjonsteknisk plan for Vestveien 22 bør ikke

godkjennes uten at løsningen er forankret hos Vestveien 18-24. Alternativ 2 er

bedre for Vestveien 18-24.

3 Krav til utforming av vei

3.1 Veibredder

I forslag til reguleringsplan for Vestveien 22 er det satt av 7 m til veiformål

mellom veggliv og støttemur mot jernbane.

Figur 3-1: Utsnitt fra plankart for Vestveien 22. Bredde på areal avsatt til veiformål mellom veggliv

og jernbane er 7 m.

I Illustrasjonshefte er det vist en mer detaljert utforming av arealene, hvor angitt

bredde på kjørebane er 4,5 m, jf. Krav i bestemmelsene (5.1.2)
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Figur 3-2: Utsnitt illustrasjonsplan. Bredde på kjørebane er angitt til 4,5 m.

Fremtidig trafikkmengden er i planforslaget til Vestveien 22 beregnet til ca. ÅDT

1700. Dette anslaget er vurdert som høyt, men veien bør uansett

dimensjoneres for minst ÅDT 1000.

Ifølge veinorm for Nordre Follo kommune, skal veier som skal brukes av minst

20 boenheter utformes som vanlig adkomstvei. Trafikken til 20 boenheter er

beregnet til ca. ÅDT100. Adkomstveier skal utformes med bredde på 6 meter,

inkludert 0,5m skulder på hver side. Reguleringsbredden skal være minst 10m

og i området over 30 boliger skal det etableres fortau langs veien.

. Se på normalprofilen fra kommunaltekniske norm under:

Figur 3-3 Normalprofil - Adkomstvei uten fortau (Kilde veinorm for Nordre Follo kommune)

Videre sier håndbok N100 at overordnede boligveier skal utformes med

kjørebanebredde 5,5-6m. kjørebanebredden på boligveier skal være 6m

dersom vegen benyttes av buss. Adkomstveien til industri/næring skal være

7,5m bred, inkludert 0,75m skulder. Normalprofilen for boligvei er vist under:
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Figur 3-4 Overordnet boliggate/boligvei med fortau

Vestveien har kombinert trafikk blant annet renovasjonsbiler, varebiler, taxi og

privatbiler. Det er vist 5,5m veibredde i planforslaget for Vestveien 22. Krav i

bestemmelse 5.1.2. f_V2 sier:

 "Veien skal opparbeides med veibredde 4,5 meter. Resterende veiareal skal
benyttes til grønt og overvannshåndtering."

Vegbredden er smal i forhold til fremtidig trafikk og det kan skape problem for

både små og store kjøretøyer når de ikke kan passere hverandre. Dette kan før

til rygging, noe som vil svekke trafikksikkerheten og øke risikoen for påkjørsler.

Derfor må veibredden være minst 6m inkludert 0,5m skulder forbi Vestveien 22.

3.2 Tilrettelegging for tilkobling mot til nåværende og
fremtidig adkomstvei til Vestveien 18-20 samt P-
kjeller

I avsnittet «Varsel om oppstart» , punkt 9 står det:

«Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt tema gjennom hele
planprosessen. Dialog mellom kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført
frem til det kommunedirektøren mener er en tilfredsstillende løsning.»

Dessverre har dialogen mellom Vesteveien 22 og Vestveien 24 vært mangelfull.

Som rådgiver på veifag for Vestveien 24 har Sweco ikke vært kontaktet for å

koordinere de veitekniske grensesnittene mellom de to planområdene. Den

nåværende planen ivaretar ikke de veitekniske behovene til Vestveien 24.

I planforslaget er adkomstveien til Vestveien 18-24 flyttet østover mot

jernbanen, samtidig som høyden er senket betraktelig i forhold til høyden på

dagens adkomstvei over P-plassen. Dagens adkomst ligger på ca. kote 128. I

planforslaget er veien foreslått senket til ca. kote 127. Planforslaget for

Vestveien 22 tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilkobling av ny vei mot eksisterende

og fremtidig adkomstvei til Vestveien 18-24.

I det nye planforslaget er det heller ikke til tatt hensyn til eksisterende VA

kummer og terrenget rundt. Eksisterende VA-kummer som ligger i grensesnitt

mellom de to planene, ligger med topp kum på kote 128,9, som er 90 cm

høyere enn planlagte terreng vist i planene for Vestveien 22. Flere av kummene

har en slik utforming at det ikke er mulig å senke kumtoppen, så terrenghøyden

må opprettholdes.



Dokumentreferanse NOT VEG 02 - Uttalelse detaljregulering for Vestveien 22 6/6

11.10.2022

Prosjektnummer 10231284

Prosjekt Vestveien 24

Figur 3-5: Utsnitt av tegning H701 med påført høyde topp kum SID 93668 er 128,9.

Det er nødvendig at Vestveien 22 gjøre endringer på sine veiløsninger for at

Vestveien 18-24 sine veibehov skal ivaretas på en faglig tilfredsstillende måte.

4 Konklusjon
Det er behov for vesentlige justeringer av foreliggende planforslag for

detaljregulering av Vestveien 22 for at planen skal legge til rette for en

hensiktsmessig utforming av adkomstveien videre til Vestveien 18-24.

Tiltak som må gjennomføres for at planen skal få en veiteknisk god utforming er

oppsummert i følgende punkter:

1. Bredden på kjørefelt må økes til 5 m med 0,5 m skulder på begge sider,

totalt 6 m.

2. Veigeometriene forbi Vestveien 22 må justeres, slik at høyden på veien

i grensesnittet mellom planene for Vestveien 22 og Vestveien 24

ivaretar krav til veiteknisk utforming av kryss for avkjøring til P-kjeller for

Vestveien 18-24, samt krav til terrenghøyder (veihøyder) i arealer hvor

det ligger kommunale kummer.

Alternativ 2 i renovasjonsteknisk plan bør velges. Alternativ 1 kan ikke

godkjennes uten at det foreligger en gyldig avtale mellom grunneierne.
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Internt notat -

Vurdering av betydningen en reguleringsplan og/eller byggesak
har for tinglyst veirett - Vestveien 24

Jeg viser til møte på vårt kontor i september med spørsmål knyttet tinglyst veirett for
Vestveien 24(gnr.137 bnr.657) over Vestveien 22 (gnr.136 bnr.225) i Ski, Nordre Follo
kommune.

Bakgrunnen for møtet er de pågående plan- og byggesakene for Vestveien 22, som er til
behandling hos kommunen. Plansaken er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Etter
det jeg har fått opplyst, skal også byggesaken behandles samtidig med plansaken etter
plan- og bygningsloven § 1 2-15.

Både i plan- og i byggesaken er det lagt til grunn at adkomstløsningen for Vestveien 22 -
og flere andre eiendommer - skal endres. Endringen består av at adkomstveien flyttes
øst mot jernbanelinjen, l tillegg vil effektiv kjørebredde reduseres fra 6 til 4,5 meter.

Forslagstiller har ikke søkt å avklare med Vestveien 24 om en slik endring aksepteres.
Det har etterlatt et inntrykk fra den siden at Vestveien 24 må forholde seg til ny regulert
adkomst, dersom denne også senere blir lagt til grunn for byggetillatelsen.

Av den grunn er jeg blitt bedt om å vurdere hvilken betydning reguleringsplan- og
byggesaken har for veiretten til Vestveien 24.

1. Innholdet i veiretten.

En vei- eller adkomstrett er en servitutt som innskrenker eiendomsretten på den
tjenende eiendommen, i dette tilfelle Vestveien 22.

På samme måte ved alminnelige avtaler, må også servitutter tolkes for å fastslå
innholdet i disse. Det skal legges til grunn alminnelige tolkningsprinsipper, hvor
ordlyden normalt har avgjørende vekt.

Besøksadresse:

Torvet 4,

1707 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 444

1703 Sarpsborg

Telefon: 69 16 23 23

E-post: adv@adv-bs.no
www_gdy_bsj30.

Klientkonto: 1020.28.58002

Driftskonto: 1020.28.57871

Org. nr.: 884 665 582 MVA

Medlem \fl ADVOKATFORENINGEN



§
l likhet med avtaler flest, kan ikke den ene parten endre avtalen ensidig. Det betyr her at
den tjenende eiendommen ikke ensidig kan endre på servitutten utover det som er
avtalt.

Adkomstretten til Vestveien 24 følger av tinglyst erklæring datert 17. januar 2008.
Erklæringen er tinglyst på Vestveien 22. Det fremgår av erklæringen at partene har avtalt
en bestemt adkomsttrasé og bredde. Traseen er vist på kartutsnittet under.

Utsnitt av kartvedlegget til tinglyst veirettfor Vestveien 24 m.fl.
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Det er ingen holdepunkter i avtalen om at den ensidig kan endres/flyttes, selv ikke der
det utgjør en fullgod løsning for servitutt- eller rettighetshaver. Tvert imot følger det
uttrykkelig av avtalen at adkomsten skal følge trasé markert på den vedlagte kartskisse.

2. Forholdet til reguleringsplan- og byggesaken.

2.1 Reguleringsplanen.

Reguleringsplaner fastsetter fremtidig arealbruk, og er rettslig bindende for nye «tiltak»,
jf. plan- og bygningsloven § 12-4 første ledd. Det innebærer at en reguleringsplan ikke
griper inn i eksisterende bruk eller privatrettslige forhold.

Med andre ord ferdet ingen direkte konsekvenser for veiretten at reguleringsplanen blir
vedtatt med en adkomstløsning i strid med den privatrettslige rettigheten til Vestveien
24 og flere andre berørte eiendommer.

Det vil først og fremst by på utfordringer for tiltakshaver som vil gjennomføre
reguleringsplanen, som da må innhente samtykke fra alle rettighetshavere som blir
berørt av endringen.

Dersom det ikke oppnås enighet, vil reguleringsplanen danne grunnlag for
ekspropriasjon, jf. plan- og bygningsloven kap.16. Det betyr at kommunen kan gi
samtykke til at dere må avstå/endre adkomstretten i tråd med reguleringsplanen.
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§
Etter det jeg har forstått, vil ny trasé gi en betydelig dårligere adkomstløsning
sammenlignet med den eksisterende. For at vilkårene for ekspropriasjon skal være
oppfylt, forutsetter det at inngrepet «tvillaust er til meir gagn enn skade», jf.
oreigningsloven § 2 andre ledd.

Foreløpig tyder mye på at vilkåret for det ikke er oppfylt, og ekspropriasjon dermed er
utelukket.

2.2 Bveeesaken.

Hovedregelen i byggesaker er at kommunen som bygningsmyndighet ikke skal ta stilling
til privatrettslig forhold, jf. plan- og bygningsloven § 21 -6 første punktum. Der hvor det
er «åpenbart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighetene, skal imidlertid
søknaden awises.

Det siste er tilfelle her, ettersom omsøkt adkomstløsning «åpenbart» strider mot
veiretten som er tinglyst. Det er vel heller ikke bestridt av tiltakshaver.

Dersom kommunen behandler - og innvilger omsøkte adkomstløsning - har det uansett
ingen betydning for de privatrettslige forholdene.

3. Oppsummering. Videre fremdrift.

Forslag til detaljreguleringsplan er i strid med tinglyst veirett for Vestveien 24.
Reguleringsvedtaket har i seg selv ingen betydning for de privatrettslige forholdene,
men kan by på utfordringer for tiltakshaver med hensyn til gjennomføring av planen.

Reguleringsplanen kan danne grunnlag for ekspropriasjon, slik at kommunen som
planmyndighet bør gjøres oppmerksom på de underliggende privatrettslige forholdene.

Så lenge det ikke er avklart privatrettslig at adkomstløsningen kan endres fra det som er
avta It og tinglyst, kan kommunen ikke behandles byggesøknaden,jf. plan-og
bygningsloven § 21 -6. Byggesaksavdelingen bør gjøres kjent med dette, slik at dette også
blir vurdert i forbindelse med behandlingen av denne.

****

^

Dette notatet er sendt til Vestveien 24 AS v/ Knut Simen Jacobsen (simen@kjgruppen.no)
og Bjørnar Myking (bjomar@kjgruppen.no)

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS

Diktert av advokat Romsvik og

Yngve Romsvik ""derte^net i hans fravær.
advokat U-r~
yngve@adv-bs.no SSRi GRO^HANSEN

SEKRETÆR
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HØRINGSINNSPILL BYGG‐22/00952 OG PLAN21/00035 

 

1. INNLEDNING 

 
Vi viser til reguleringsplanforslag for Vestveien 22, planID-202008, som ble lagt ut på høring 
27. september 2022 ("Planforslaget") og nabovarsel for byggesøknad for oppføring av 
kontorbygg på Vestveien 22 som ble lagt ut i forbindelse med felles behandling av plan- og 
byggesaken. Ski Eiendom AS er forslagsstiller og tiltakshaver for Planforslaget og 
byggesøknaden ("Tiltakshaver").  

 
Advokatfirmaet Schjødt bistår i denne forbindelse Vestveien 18 AS, org.nr. 820 768 132, ("V18 
AS") som er grunneier av naboeiendommen gnr. 137 bnr. 659 ("V18) og Vestveien 20, org.nr. 
920 768 016, ("V20 AS") som er grunneier av naboeiendommen gnr. 137 bnr. 596 ("V20"). 
 
Eiendommene V18 og V20 har i dag som kjent sin atkomst over Vestveien 22. Denne 
atkomsten er sikret ved en tinglyst veirettserklæring. 
 
Vi vil i det videre redegjøre nærmere for V18 AS og V20 AS sine innspill til Planforslaget og 
merknader til nabovarselet. Kort oppsummert har V18 AS og V20 AS følgende 
hovedinnvendinger: 

• Saksfremlegget inneholder gale forutsetninger om vesentlige privatrettslige 
forhold; 

• Planens løsning for atkomst er ikke funksjonell eller veiteknisk godt utformet, og 
Planforslaget derfor må endres på dette punkt;  

• Det er ikke godt nok vurdert eller fremstilt hvordan kommunen og Tiltakshaver har 
tenkt at atkomsten til V18 og V20 skal sikres under byggeperioden. 
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1. INNLEDNING

Vi viser til reguleringsplanforslag for Vestveien 22, planID-202008, som ble lagt ut på høring
27. september 2022 ("Planforslaget") og nabovarsel for byggesøknad for oppføring av
kontorbygg på Vestveien 22 som ble lagt ut i forbindelse med felles behandling av plan- og
byggesaken. Ski Eiendom AS er forslagsstiller og tiltakshaver for Planforslaget og
byggesøknaden ("Tiltakshaver").

Advokatfirmaet Schjødt bistår i denne forbindelse Vestveien 18AS, org.nr. 820 768132, ("V18
AS") som er grunneier av naboeiendommen gnr. 137 bnr. 659 ("V18) og Vestveien 20, org.nr.
920 768 016, ("V20 AS") som er grunneier av naboeiendommen gnr. 137 bnr. 596 ("V20").

Eiendommene V18 og V20 har i dag som kjent sin atkomst over Vestveien 22. Denne
atkomsten er sikret ved en tinglyst veirettserklæring.

Vi vil i det videre redegjøre nærmere for V18 AS og V20 AS sine innspill til Planforslaget og
merknader til nabovarselet. Kort oppsummert har V18 AS og V20 AS følgende
hovedinnvendinger:

• Saksfremlegget inneholder gale forutsetninger om vesentlige privatrettslige
forhold;

• Planens løsning for atkomst er ikke funksjonell eller veiteknisk godt utformet, og
Planforslaget derfor må endres på dette punkt;

• Det er ikke godt nok vurdert eller fremstilt hvordan kommunen og Tiltakshaver har
tenkt at atkomsten til V18 og V20 skal sikres under byggeperioden.
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2. PRIVATRETTSLIGE FORHOLD 

2.1 Tinglyst veirett for V18 og V20 

I saksfremlegget er det lagt til grunn at adkomsten for V18 og V20 "videreføres" i det nye 
Planforslaget. Dette er etter vårt syn en gal beskrivelse. Ifølge Planforslaget og nabovarselet 
vil det i realiteten etableres en ny atkomstvei. Denne atkomstveien er planlagt opparbeidet 
på et annet sted enn eksisterende atkomst, og innebærer en smalere og dårligere atkomstvei 
enn veien V18 og V20 benytter i dag, og har rett til å benytte etter den tinglyste 
veirettserklæringen.  
 
Ifølge plan og bygningsloven § 21-6 første ledd andre punktum skal en byggesøknad avvises 
"dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de 
privatrettslige rettighetene søknaden forutsetter." Kommunen har altså en plikt til å avvise 
en byggesøknad dersom det fremstår som åpenbart tiltakshaver ikke har de privatrettslige 
rettighetene som søknaden forutsetter.   
  
Bilag 1: Veirettserklæring av 17. januar 2008 
 
Ifølge veirettserklæringen har naboeiendommene en ikke-eksklusiv, tidsubegrenset 
vederlagsfri veirett over gnr. 136 bnr. 230 samt gnr 134 bnr. 349 og 353 "slik som vist med gult 
på vedlagte kartskisse". Som det fremgår av kartskissen vedlagt veirettserklæringen har V18, 
V20 og Vestveien 24 rett til atkomst i over Vestveien 22 i henhold til dagens opparbeidede 
adkomstvei, dvs. i henhold til veiens nåværende plassering og dagens bredde.  
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2. PRIVATRETTSLIGE FORHOLD

2 . 1 Tinglyst veirett for V 1 8 og V20

I saksfremlegget er det lagt til grunn at adkomsten for V18 og V20 "videreføres" i det nye
Planforslaget. Dette er etter vårt syn en gal beskrivelse. Ifølge Planforslaget og nabovarselet
vil det i realiteten etableres en ny atkomstvei. Denne atkomstveien er planlagt opparbeidet
på et annet sted enn eksisterende atkomst, og innebærer en smalere og dårligere atkomstvei
enn veien V18 og V20 benytter i dag, og har rett til å benytte etter den tinglyste
veirettserklæringen.

Ifølge plan og bygningsloven§ 21-6 første ledd andre punktum skal en byggesøknad avvises
"dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de
privatrettslige rettighetene søknaden forutsetter." Kommunen har altså en plikt til å avvise
en byggesøknad dersom det fremstår som åpenbart tiltakshaver ikke har de privatrettslige
rettighetene som søknaden forutsetter.

Bilag 1: Veirettserklæring av 17. januar 2008

Ifølge veirettserklæringen har naboeiendommene en ikke-eksklusiv, tidsubegrenset
vederlagsfri veirett over gnr. 136 bnr. 230 samt gnr 134 bnr. 349 og 353"slik som vist med gult
på vedlagte kartskisse". Som det fremgår av kartskissen vedlagt veirettserklæringen har V18,
V20 og Vestveien 24 rett til atkomst i over Vestveien 22 i henhold til dagens opparbeidede
adkomstvei, dvs. i henhold til veiens nåværende plassering og dagens bredde.
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Av situasjonskartet vedlagt nabovarselet fremgår det at veien skal ha en bredde på 5,5 meter. 
Dette er ikke i samsvar med Planforslagets løsning, og vi antar derfor at dette er en feil i 
situasjonskartet/nabovarselet. Uavhengig av dette er den varslede løsningen i strid med 
naboeiendommenes atkomstrett, ettersom den varslede løsningen innebærer at bredden på 
atkomstveien innskrenkes.  Den varslede løsningen innebærer også at atkomstveien flyttes, 
slik at denne skal legges utenfor eiendomsgrensene til Vestveien 22. Ettersom det i 
veirettserklæringen er angitt og tegnet opp hvor veiretten skal gå, er det ikke tvilsomt at 
også den nye plasseringen er i strid med naboeiendommenes privatrettslige rettigheter over 
Vestveien 22.  
 
Den nye atkomsten angitt i Planforslaget og nabovarselet er altså i strid med den tinglyste 
rett V18, V20 og Vestveien 24 har til atkomst over Vestveien 22.   
 

2.2 Saksfremleggets gale forutsetninger om avklaringer av privatrettslige forhold 

I plandokumentene er det flere steder antydet at det har vært dialog mellom Tiltakshaver 
og naboeiendommene V18, V20 og Vestveien 24 om løsningen for atkomst:    
 
I planbeskrivelsen er dette blant annet omtalt på s.  8:  
 
"I tillegg er det gjennomført fire møter med eierrepresentanter for naboeiendommene 
Vestveien 18, 20 og 24 hvor primær atkomst til disse eiendommene er diskutert."  
 
Og i saksfremlegget har kommunaldirektøren avgitt følgende kommentar på s 6:  
"Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt tema gjennom hele planprosessen. 
Dialog mellom kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført frem til det 
kommunedirektøren mener er en tilfredsstillende løsning."  
 
Vi vil for det første bemerke at dette ikke stemmer. V18 AS og V20 AS har ikke blitt kontaktet 
angående løsningen for atkomst over Vestveien 22 overhodet, og primær atkomst til disse 
eiendommene er altså ikke diskutert slik det legges til grunn i planbeskrivelsen.  
 
For det andre, så vidt det er V18 AS og V20 AS bekjent, har det heller ikke vært noen dialog 
ved eiere av Vestveien 24 om Planforslagets løsning. Uavhengig av dette understreker vi at 
V18 og V20 på den ene siden og Vestveien 24 på den andre siden ikke har samme eiere 
(hverken direkte eller indirekte). Det hadde altså uansett ikke vært tilstrekkelig dersom 
Planforslagets løsning hadde vært omforent kun med Vestveien 24. Det er kritikkverdig at 
Tiltakshaver ikke har kontaktet rettighetshaverne angående den planlagte endringen av 
deres adkomst. Det er også urovekkende at det uriktig fremstilles i Planforslagets 
underliggende dokumenter at det har vært en slik dialog og at partene nærmest har kommet 
til en omforent løsning når dette ikke er tilfellet.  
 

2.3 Oppsummering privatrettslige forhold 

Problemene angående de privatrettslige forholdene kan oppsummeres slik: i) de gale 
forutsetningene om at disse forholdene er avklart gir hele saksfremlegget en noe 
virkelighetsfjern karakter, ii) fraværet av henvendelser til V18 AS og V20 AS vitner om et 
forhastet saksforløp og iii) en plan og medfølgende byggesak som forutsetter løsninger som 
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Av situasjonskartet vedlagt nabovarselet fremgår det at veien skal ha en bredde på 5,5 meter.
Dette er ikke i samsvar med Planforslagets løsning, og vi antar derfor at dette er en feil i
situasjonskartet/nabovarselet. Uavhengig av dette er den varslede løsningen i strid med
naboeiendommenes atkomstrett, ettersom den varslede løsningen innebærer at bredden på
atkomstveien innskrenkes. Den varslede løsningen innebærer også at atkomstveien flyttes,
slik at denne skal legges utenfor eiendomsgrensene til Vestveien 22. Ettersom det i
veirettserklæringen er angitt og tegnet opp hvor veiretten skal gå, er det ikke tvilsomt at
også den nye plasseringen er i strid med naboeiendommenes privatrettslige rettigheter over
Vestveien 22.

Den nye atkomsten angitt i Planforslaget og nabovarselet er altså i strid med den tinglyste
rett V18, V20 og Vestveien 24 har til atkomst over Vestveien 22.

2 . 2 Saksfremleggets gale forutsetninger om avklaringer av privatrettslige forhold
I plandokumentene er det flere steder antydet at det har vært dialog mellom Tiltakshaver
og naboeiendommene V18, V20 og Vestveien 24 om løsningen for atkomst:

I planbeskrivelsen er dette blant annet omtalt på s. 8:

"J tillegg er det gjennomført fire møter med eierrepresentanter for naboeiendommene
Vestveien 1 8 , 20 og 24 hvor primær atkomst til disse eiendommene er diskutert."

Og i saksfremlegget har kommunaldirektøren avgitt følgende kommentar på s 6:
"Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt tema gjennom hele planprosessen.
Dialog mellom kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført frem til det
kommunedirektøren mener er en tilfredsstillende løsning."

Vivil for det første bemerke at dette ikke stemmer. V18 ASog V20AS har ikke blitt kontaktet
angående løsningen for atkomst over Vestveien 22 overhodet, og primær atkomst til disse
eiendommene er altså ikke diskutert slik det legges til grunn i planbeskrivelsen.

For det andre, så vidt det er V18 AS og V20 AS bekjent, har det heller ikke vært noen dialog
ved eiere av Vestveien 24 om Planforslagets løsning. Uavhengig av dette understreker vi at
V18 og V20 på den ene siden og Vestveien 24 på den andre siden ikke har samme eiere
(hverken direkte eller indirekte). Det hadde altså uansett ikke vært tilstrekkelig dersom
Planforslagets løsning hadde vært omforent kun med Vestveien 24. Det er kritikkverdig at
Tiltakshaver ikke har kontaktet rettighetshaverne angående den planlagte endringen av
deres adkomst. Det er også urovekkende at det uriktig fremstilles i Planforslagets
underliggende dokumenter at det har vært en slik dialog og at partene nærmest har kommet
til en omforent løsning når dette ikke er tilfellet.

2.3 Oppsummering privatrettslige forhold
Problemene angående de privatrettslige forholdene kan oppsummeres slik: i) de gale
forutsetningene om at disse forholdene er avklart gir hele saksfremlegget en noe
virkelighetsfjern karakter, ii) fraværet av henvendelser til V18 AS og V20 AS vitner om et
forhastet saksforløp og iii) en plan og medfølgende byggesak som forutsetter løsninger som
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ikke er i nærheten av å være på plass er kun egnet til konflikt/tvist og unødvendig 
ressursbruk i saksbehandlingen hos planmyndigheten. 

 

3. PLANFORSLAGETS LØSNING FOR ATKOMST ER IKKE FUNKSJONELL 

3.1 Swecos rapport 

KJ Gruppen AS, som er eier av Vestveien 24 AS, har engasjert Sweco for å vurdere den 
Planforslagets løsning for atkomst. Ettersom V18 og V20 benytter den samme atkomsten, og 
har den samme atkomstretten over Vestveien 22 som Vestveien 24, vil de samme forhold 
som omtales i rapporten også gjelde her. For ordens skyld nevnes det at V18 AS og V20 AS 
har fått tillatelse av Vestveien 24 og KJ Gruppen AS til å benytte og vise til Swecos rapport. 
 
Sweco konkluderer i rapporten med at "det er behov for vesentlige justeringer av planforslag 
for detaljregulering av Vestveien 22 for at planen skal legge til rette for en hensiktsmessig 
utforming av atkomstveien videre til Vestveien 18-24", og peker her særlig på at bredden på 
kjørefeltet må utvides, og at veigeometriene forbi Vestveien 22 må justeres slik at høyden på 
veien ivaretar krav til veiteknisk utforming av kryss for avkjøring og krav til terrenghøyder i 
arealer hvor det ligger kommunale kommer.   
 
Bilag 2: Trafikk- og veifaglig uttalelse utarbeidet av Sweco 
 

3.2 Dagens atkomstvei 

I dag er atkomstveien til V18 og V20 opparbeidet på Vestveien 22, omtrent der det nye 
kontorbygget planlegges oppført. Atkomstveien går i midten av to rekker med 
parkeringsplasser, og antas å ha en bredde på ca. 6-7 meter, slik som også oppmåling i 
utklippet fra kommunekart.no nedenfor angir. 
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3.2 Dagens atkomstvei
I dag er atkomstveien til V18 og V20 opparbeidet på Vestveien 2 2 , omtrent der det nye
kontorbygget planlegges oppført. Atkomstveien går i midten av to rekker med
parkeringsplasser, og antas å ha en bredde på ca. 6-7 meter, slik som også oppmåling i
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I trafikknotatet til Planforslaget er det angitt at V18, V20 og Vestveien 24 samlet genererer 
ca. 1 315 bilturer per døgn. Slik det følger av Swecos rapport, er det i trafikkanalysen for 
Vestveien 24 anslått at de eksisterende eiendommene langs atkomstveien F_V2 samlet 
genererer ca. 500 bilturer per døgn.  
 

3.3 Planforslagets atkomstvei 

I Planforslaget er det lagt opp til at atkomstveien skal flyttes lengre østover, slik at 
størstedelen av veien ligger på arealer som i dag tilhører Bane Nor. Dette for at det planlagte 
kontorbygget skal kunne oppføres på de arealene som i dag utgjør atkomstveien til V18 og 
V20.   
 
Ifølge Planforslagets plankart skal bredden på arealet regulert til veiformål være 7 meter. 
Men i Planforslagets reguleringsbestemmelser skal "[v]eien opparbeides med veibredde 4,5 
meter". Det resterende veiareal skal ifølge bestemmelsene benyttes til grønt og 
overvannshåndtering. Det er altså tale om en vesentlig reduksjon fra veibredden på 
nåværende kjørevei. Dette til tross for at Planforslaget vil lede til en større prosentmessig 
økning fra nåværende trafikksituasjon. Ifølge Planforslagets trafikknotat vil de nye 
kontorlokalene kunne lede til en økning på ca. 400 bilturer per virkedøgn.  
 
Videre er ned- og utkjøring av parkeringskjelleren regulert i adkomstveien F_V2. Utover det 
faktum at samtlige biler som skal til kontorlokalene vil benytte atkomstveien for å komme 
til og fra parkeringskjelleren, vil dette innebære av og påkjøring på atkomstveien som i 
Planforslaget kun er regulert til en bredde på 4,5 meter. Dette vil kunne lede til kødannelser 
og trafikale problemer på atkomstveien, ettersom det vil kunne være for smalt for påkjøring 
på atkomstveien fra parkeringskjelleren samtidig som motgående/gjennomgående kjørende 
benytter adkomstveien. Vi viser i denne forbindelse til at større kjøretøy som 
renovasjonskjøretøy mm. også må benytte atkomstveien for å komme til V18 og V20.   
 
I Planforslaget er det åpnet for to alternative løsninger for renovasjon. Det ene alternativet 
innebærer mobile avfallskontainere i parkeringskjelleren. Renovasjonskjøretøy må derfor 
kjøre via atkomstveien og skal ifølge planen benytte oppstillingsplass i atkomstveien utenfor 
nedkjøring til parkeringskjelleren. Alternativ to innebærer nedgravde avfallsconteiere på 
torget mellom tinghuset og det planlagte kontorbygget, og eventuelle renovasjonskjøretøy 
som skal hente søppel fra det nye kontorbygget vil derfor ikke benytte atkomstveien.  Som 
Sweco nevner i sin rapport vil løsningen forespeilet under alternativ 1 innebære at trafikken 
til og fra Vestveien 18-24 vil bli sperret i begge retninger. Den regulerte veibredden er ikke 
bred nok til at et renovasjonskjøretøy kan stanse i veien, og fortsatt tillate andre kjøretøy å 
kjøre forbi. Sweco påpeker også at denne løsningen fordrer at renovasjonskjøretøyene 
benytter snuplass på naboeiendommene, herunder V18, V20 og/eller Vestveien 24. Dette er 
heller ikke avklart med naboeiendommene.  

 
Sweco viser i sin rapport til at den regulerte vegbredden er for smal: "Vegbredden er smal i 
forhold til fremtidig trafikk og det kan skape problem for både små og store kjøretøyer når de 
ikke kan passere hverandre. Dette kan føre til rygging, noe som vil svekke trafikksikkerheten 
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Side 6 av 7 

og øke risikoen for påkjørsler. Derfor må veibredden være minst 6m inkludert 0,5m skulder 
forbi Vestveien 22."   
 
Videre er det ifølge Sweco et problem at adkomstveien i Planforslaget er senket fra ca. kote 
128 til ca. kote 127. Sweco viser i denne forbindelse til at "Planforslaget for Vestveien 22 tar 
ikke tilstrekkelig hensyn til tilkobling av ny vei mot eksisterende og fremtidig atkomstvei til 
Vestveien 1-24"og at det i det nye Planforslaget "heller ikke [er] tatt hensyn til eksisterende VA 
kummer og terrenget rundt".  
 
Oppsummeringen på bakgrunn av dette er at løsningen for atkomst til parkeringskjeller og 
naboeiendommene V18, V20 og Vestveien 24 ikke er tilstrekkelig funksjonelle. Planforslaget 
må derfor vesentlig endres på dette punkt.  

 
For øvrig vil vi bemerke at Planforslagets trafikknotat kun vurderer hvordan øvrige veier 
kryss og rundkjøringer vil påvirkes av trafikkøkningen. Hvordan selve atkomstveien til V18, 
V20 og Vestveien 24, F_V2, påvirkes av trafikkøkningen og øvrige løsninger slik disse er 
angitt i Planforslaget vurderes imidlertid ikke i trafikknotatet. Det kan derfor også stilles 
spørsmål om hvorvidt Planforslagets trafikale løsninger er tilstrekkelig utredet, og om 
Planforslaget med tilhørende trafikknotat utgjør et godt nok beslutningsgrunnlag for 
Nordre Follo kommune. 

 

4. LØSNING FOR ATKOMST UNDER EN EVENTUELL BYGGEPERIODE 

V18 AS og V20 AS er heller ikke informert om hvordan deres atkomst skal sikres gjennom 
en eventuell byggeperiode. Så vidt vi kan se er forholdene rundt midlertidig atkomst for V18 
og V20 overhodet ikke omtalt i Planforslaget og de underliggende dokumentene eller i 
nabovarselet.  

 
I reguleringsbestemmelsene er opparbeidelse atkomstveien F_V2 derimot inntatt som et 
rekkefølgekrav som må være oppfylt før det gis midlertidig brukstillatelse til bebyggelsen, 
jf. punkt 9.3 i reguleringsbestemmelsene.  
 
Slik dette nå er regulert risikerer V18 og V20 å stå uten atkomst til sine eiendommer under 
byggeperioden for det planlagte tiltaket. Dette er klart ikke holdbart, og det må derfor 
avklares både i plandokumentene, og privatrettslig ovenfor rettighetshaverne V18 og V20, 
hvordan atkomsten skal sikres under byggeperioden. Etter vårt syn er det ikke tilstrekkelig 
at atkomstveien skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse. Atkomstveien 
bør som et minimum inntas som et rekkefølgekrav i Planforslagets bestemmelser punkt 9.2 
hvor opparbeidelse kreves forut for igangsettelsestillatelse.  

 

5. AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER 

På denne bakgrunn mener V18 AS og V20 AS at det er en rekke vesentlige forhold i 
Planforslaget som ikke er tilstrekkelig avklart. Planforslaget bør derfor ikke vedtas slik det 
foreligger i dag.  
 
V18 AS og V20 AS ber derfor Nordre Follo kommune om å trekke Planforslaget. Alternativt 
bes Nordre Follo kommune om å foreta de ovennevnte, nødvendige endringer av 
Planforslagets innhold.  
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Kommunen må under enhver omstendighet avvise Tiltakshavers byggesøknad, ettersom 
tiltaket åpenbart er i strid med privatrettslige rettigheter all den tid Tiltakshaver og 
rettighetshaverne etter adkomstretten ikke har kommet til enighet om endring av denne 
retten.  

 
Med vennlig hilsen 
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS 
 
 
Anders Nitteberg Lie 
Advokat 
 
 
ANDERS.LIE@SCHJODT.COM 
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VEIRETTSERKLÆRING

Undertegnede eneeier og hjemmelshaver til eiendommen

gnr. 134, bnr. 349 og 353, samt som medeier - uten å være hjemmelshaver - tileiendommen gnr. 136, bnr. 230, alt i Ski kommune

gir herved eiendommen

gnr 137, bnr. 596 og 617 i Ski kommune

en ikke-eksklusiv, tidsubegrenset vederlagsfri veirett over gnr. 136, bnr 230 samt gnr. 134,bnr, 349 og 353 slik som vist med gult på vedlagte kartskisse, bilag l og 2. Veirettsarealetomfatter atkomst fra/til bnr 596/617 og fra/til rundkjøringen (bilag 2) i samsvar medforeliggende reguleringsplan med bebyggelsesplan med veiløsninger.

Det aktuelle veiareal skal kun anvendes for atkomst, derunder for biltransport og ikke tilnoen form for lagring eller parkering til bnr. 596/617. Dog gis bnr. 596/617 rett til skiltinglangs atkomstvei og ved rundkjøring. Parkeringsarealet skal klart og tydelig skilles fraveirettsarealet med for eksempel opphøyet kantstein, stolper, maling eller lignende.
Drifts- og vedlikeholdsutgifter som pådras i fremtiden vedrørende veiarealet fra/tilrundkjøring og fra/til bnr. 353 vil bli dekket av det offentlig etter de til enhver tid gjeldenderegler fra det tidspunkt veiarealet overtas av det offentlig. Inntil dette tidspunktet dekker dentil enhver tid eier av bnr. 596/617 en fjerdedel av drifts- og vedlikeholdsutgiftene.Drifts- og vedlikeholdsutgifter som pådras i fremtiden vedrørende veiarealet fra/til bnr. 353og fra/til bnr. 596/617 skal dekkes i fellesskap (50/50) av den som til enhver tid er eier av bnr.225/349/353 på den ene side og den som til enhver tid er eier av bnr. 596/617 på den annenside, dog slik at enhver kostnad tilknyttet parkeringsarealet er bnr. 596/617 uvedkommende.Drifts- og vedlikeholdskostnader skal dokumenteres for å kunne påvise at de erdekningsrelevante. Kostnadene til opparbeidelsen av veien er eieren av bnr. 596/617uvedkommende.

Denne erklæring blir å tinglyse på gnr l 36, bnr 225 og 230, gnr. 134, bnr. 349 og 353 og pågnr. 137, bnr. 596 og 617 i Ski kommune.

De gnr. og bnr. som Ski Eiendom AS ikke er hjemmelshaver til skal tiltre denne avtale ogsamtykke i tinglysning av denne. Alle utgifter til tinglysing av denne erklæring bæres av gnr137, bnr. 596 og 617.

Enhver uenighet mellom eiendommene skal avgjøres av enevoldgiftsdommer g i henhold tilvoldgiftsloven av 14.5.2004 nr. 25.

L
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Nærværende veirettserklæring er utferdiget i 2 eksemplarer, ett til eier av gnr 136, bnr 225m.fl., og ett til eier av gnr. 137, bnr. 596 og 617.

Ski, den 17. januar 2008

Som eier og hjemmelshaver til gnr 136,
sameier uten å være hjemmelshaver

00000000000000000

Oslo, den 2008

Som hjemmelshaver til gnr. 136, bnr. 230 samtykkes i ovennevnte veirettserklæring ogtinglysning av denne på eiendommen.

Forsvarsdepartementet

000000000000000000

Ski, den 17. januar 2008

Som eier og hjemmelshaver til gnr. 137, bnr. 596 og 617 aksepteres vilkårene i denne
veirettserklæring.

Vestve en 20 AS ---.,
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Notat

Trafikk- og veifaglig uttalelse til forslag til
detaljregulering for Vestveien 22

1 Bakgrunn
IN’BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS for
detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22 i Nordre Follo
kommune. Planforslaget grenser opp mot Detaljreguleringsplan for Vestveien
18-24. Sweco er engasjert av KJ Gruppen som utbygger av Vestveien 24 for å
gi faglig innspill til høringsuttalelse for fagene trafikk og vei.

2 Trafikkvurdering
Ifølge Trafikkvurdering, DETALJREGULERING FOR VESTVEIEN 22 I SKI,
EFLA 11.05.2022 så vil planene for nytt kontorbygg ved Vestveien 22 skape
nye ÅDT 400 i tillegg til eksisterende trafikk ved Tinghuset. Videre har
trafikkanalysen beregnet en framtidig trafikk til/fra Vestveien 18, 20 og 24 (nytt
bygg) på ÅDT 1315, se tabellen under fra rapporten:

Dette innebærer at adkomstveien langs Østfoldbanen kan få en trafikk mellom
ÅDT 1300-1700 på denne adkomstveistrekningen. Det er usikkerhet knyttet til
disse trafikkberegningene og vår vurdering er at disse trafikkmengdene er
konservative.

Trafikkanalysen for Vestveien 24 har anslått at Vestveien 18, 20 og 24 til
sammen vil skape en ÅDT-trafikk på under ÅDT 500. Men i en periode har
trafikken til/fra politiets publikumssenter vært mye høyere enn normalt bl.a. pga.
etterslepet fra covid-19 slik at trafikkmengden ikke nødvendigvis er konstant
til/fra Vestveien 18, 20 og 24. I tillegg kommer trafikken til/fra Vestveien 22 som
er beregnet til ÅDT 400, dvs. at trafikken på adkomstveien langs Østfoldbanen
er i underkant av ÅDT 1000. Det foreslås å dimensjonere adkomstveien for en
ÅDT på minst 1000.

I planene for Vestveien 22 er det vurdert 2 alternative løsninger for renovasjon.
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Figur 2-1:Utsnitt fra renovasjonsteknisk plan.

Figur 2-2Utsnitt fra 1. gangs behandling.

Vi observerer at det er vist 2 ulike versjoner for alternativ 1 i plangrunnlaget.
Felles for begge forslagene er at det ikke er vist hvor det er forutsatt at
renovasjonsbil skal snu. Det antas at det forutsettes at renovasjonsbil skal snu
inne på torget til Vestveien 18-24, men dette er ikke klarert med grunneier. Man
kan ikke forutsette at det vil være samme leverandør av renovasjonstjenester
for hhv. Vestveien 22 og Vestveien 18-24 da dette er næringsavfall som hentes
av kommersielle aktører. Løsningen som er vist på Figur 2-1 vil ikke være
akseptable da trafikken til og fra Vestveien 20-24 vil bli sperret i begge
retninger.
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Renovasjon
Planforslaget gir mulighet for to ulike
løsninger for renovasjon.
Alt.l er mobile avfallscontainere i
parkeringskjeller. Renovasjonskjøretøy
parkerer i egen lomme ved tømming som
muliggjør passering av andre biler. Denne
løsningen krever snuplass på
naboeiendommen.

Alt.2 er nedgravde avfallscontainere på
torget, mellom Ski tinghus og nytt
kontorbygg. Renovasjonskjøretøy parkerer på
flatt dekke rett ved containerne, og det er fr i
høyde for kranbiler ved tømming. Denne
løsningen benytter kjørebanen som snuplass.

Bilde 3: To alternative IØ5ninger til renovasjon
Se vedlegg 1 7 - illustrasjon brann og renovasjon f o r større bilde
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Løsningen som er vist i Figur 2-2 virker noe teoretisk, da kjøretøyet er plassert
for nærme husveggen slik at tilgjengelig kjørebredde for annen trafikk blir
overvurdert. Alternativ 1 i renovasjonsteknisk plan for Vestveien 22 bør ikke
godkjennes uten at løsningen er forankret hos Vestveien 18-24. Alternativ 2 er
bedre for Vestveien 18-24.

3 Krav til utforming av vei
3.1 Veibredder
I forslag til reguleringsplan for Vestveien 22 er det satt av 7 m til veiformål
mellom veggliv og støttemur mot jernbane.

Figur 3-1: Utsnitt fra plankart for Vestveien 22. Bredde på areal avsatt til veiformål mellom veggliv
og jernbane er 7 m.

I Illustrasjonshefte er det vist en mer detaljert utforming av arealene, hvor angitt
bredde på kjørebane er 4,5 m, jf. Krav i bestemmelsene (5.1.2)
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Figur 3-2: Utsnitt illustrasjonsplan. Bredde på kjørebane er angitt til 4,5 m.

Fremtidig trafikkmengden er i planforslaget til Vestveien 22 beregnet til ca. ÅDT
1700. Dette anslaget er vurdert som høyt, men veien bør uansett
dimensjoneres for minst ÅDT 1000.

Ifølge veinorm for Nordre Follo kommune, skal veier som skal brukes av minst
20 boenheter utformes som vanlig adkomstvei. Trafikken til 20 boenheter er
beregnet til ca. ÅDT100. Adkomstveier skal utformes med bredde på 6 meter,
inkludert 0,5m skulder på hver side. Reguleringsbredden skal være minst 10m
og i området over 30 boliger skal det etableres fortau langs veien.

. Se på normalprofilen fra kommunaltekniske norm under:

Figur 3-3 Normalprofil - Adkomstvei uten fortau (Kilde veinorm for Nordre Follo kommune)

Videre sier håndbok N100 at overordnede boligveier skal utformes med
kjørebanebredde 5,5-6m. kjørebanebredden på boligveier skal være 6m
dersom vegen benyttes av buss. Adkomstveien til industri/næring skal være
7,5m bred, inkludert 0,75m skulder. Normalprofilen for boligvei er vist under:
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Videre sier håndbok N100 at overordnede boligveier skal utformes med
kjørebanebredde 5,5-6m. kjørebanebredden på boligveier skal være 6m
dersom vegen benyttes av buss. Adkomstveien til industri/næring skal være
7,5m bred, inkludert 0,75m skulder. Normalprofilen for boligvei er vist under:
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Figur 3-4 Overordnet boliggate/boligvei med fortau

Vestveien har kombinert trafikk blant annet renovasjonsbiler, varebiler, taxi og
privatbiler. Det er vist 5,5m veibredde i planforslaget for Vestveien 22. Krav i
bestemmelse 5.1.2. f_V2 sier:

 "Veien skal opparbeides med veibredde 4,5 meter. Resterende veiareal skal
benyttes til grønt og overvannshåndtering."

Vegbredden er smal i forhold til fremtidig trafikk og det kan skape problem for
både små og store kjøretøyer når de ikke kan passere hverandre. Dette kan før
til rygging, noe som vil svekke trafikksikkerheten og øke risikoen for påkjørsler.
Derfor må veibredden være minst 6m inkludert 0,5m skulder forbi Vestveien 22.

3.2 Tilrettelegging for tilkobling mot til nåværende og
fremtidig adkomstvei til Vestveien 18-20 samt P-
kjeller

I avsnittet «Varsel om oppstart» , punkt 9 står det:

«Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt tema gjennom hele
planprosessen. Dialog mellom kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført
frem til det kommunedirektøren mener er en tilfredsstillende løsning.»

Dessverre har dialogen mellom Vesteveien 22 og Vestveien 24 vært mangelfull.
Som rådgiver på veifag for Vestveien 24 har Sweco ikke vært kontaktet for å
koordinere de veitekniske grensesnittene mellom de to planområdene. Den
nåværende planen ivaretar ikke de veitekniske behovene til Vestveien 24.

I planforslaget er adkomstveien til Vestveien 18-24 flyttet østover mot
jernbanen, samtidig som høyden er senket betraktelig i forhold til høyden på
dagens adkomstvei over P-plassen. Dagens adkomst ligger på ca. kote 128. I
planforslaget er veien foreslått senket til ca. kote 127. Planforslaget for
Vestveien 22 tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilkobling av ny vei mot eksisterende
og fremtidig adkomstvei til Vestveien 18-24.

I det nye planforslaget er det heller ikke til tatt hensyn til eksisterende VA
kummer og terrenget rundt. Eksisterende VA-kummer som ligger i grensesnitt
mellom de to planene, ligger med topp kum på kote 128,9, som er 90 cm
høyere enn planlagte terreng vist i planene for Vestveien 22. Flere av kummene
har en slik utforming at det ikke er mulig å senke kumtoppen, så terrenghøyden
må opprettholdes.
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Figur 3-5: Utsnitt av tegning H701 med påført høyde topp kum SID 93668 er 128,9.

Det er nødvendig at Vestveien 22 gjøre endringer på sine veiløsninger for at
Vestveien 18-24 sine veibehov skal ivaretas på en faglig tilfredsstillende måte.

4 Konklusjon
Det er behov for vesentlige justeringer av foreliggende planforslag for
detaljregulering av Vestveien 22 for at planen skal legge til rette for en
hensiktsmessig utforming av adkomstveien videre til Vestveien 18-24.

Tiltak som må gjennomføres for at planen skal få en veiteknisk god utforming er
oppsummert i følgende punkter:

1. Bredden på kjørefelt må økes til 5 m med 0,5 m skulder på begge sider,
totalt 6 m.

2. Veigeometriene forbi Vestveien 22 må justeres, slik at høyden på veien
i grensesnittet mellom planene for Vestveien 22 og Vestveien 24
ivaretar krav til veiteknisk utforming av kryss for avkjøring til P-kjeller for
Vestveien 18-24, samt krav til terrenghøyder (veihøyder) i arealer hvor
det ligger kommunale kummer.

Alternativ 2 i renovasjonsteknisk plan bør velges. Alternativ 1 kan ikke
godkjennes uten at det foreligger en gyldig avtale mellom grunneierne.

•
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Notat

Trafikk- og veifaglig uttalelse til forslag til
detaljregulering for Vestveien 22

1 Bakgrunn
IN’BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS for

detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22 i Nordre Follo

kommune. Planforslaget grenser opp mot Detaljreguleringsplan for Vestveien

18-24. Sweco er engasjert av KJ Gruppen som utbygger av Vestveien 24 for å

gi faglig innspill til høringsuttalelse for fagene trafikk og vei.

2 Trafikkvurdering
Ifølge Trafikkvurdering, DETALJREGULERING FOR VESTVEIEN 22 I SKI,
EFLA 11.05.2022 så vil planene for nytt kontorbygg ved Vestveien 22 skape

nye ÅDT 400 i tillegg til eksisterende trafikk ved Tinghuset. Videre har

trafikkanalysen beregnet en framtidig trafikk til/fra Vestveien 18, 20 og 24 (nytt

bygg) på ÅDT 1315, se tabellen under fra rapporten:

Dette innebærer at adkomstveien langs Østfoldbanen kan få en trafikk mellom

ÅDT 1300-1700 på denne adkomstveistrekningen. Det er usikkerhet knyttet til

disse trafikkberegningene og vår vurdering er at disse trafikkmengdene er

konservative.

Trafikkanalysen for Vestveien 24 har anslått at Vestveien 18, 20 og 24 til

sammen vil skape en ÅDT-trafikk på under ÅDT 500. Men i en periode har

trafikken til/fra politiets publikumssenter vært mye høyere enn normalt bl.a. pga.

etterslepet fra covid-19 slik at trafikkmengden ikke nødvendigvis er konstant

til/fra Vestveien 18, 20 og 24. I tillegg kommer trafikken til/fra Vestveien 22 som

er beregnet til ÅDT 400, dvs. at trafikken på adkomstveien langs Østfoldbanen

er i underkant av ÅDT 1000. Det foreslås å dimensjonere adkomstveien for en

ÅDT på minst 1000.

I planene for Vestveien 22 er det vurdert 2 alternative løsninger for renovasjon.
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Figur 2-1:Utsnitt fra renovasjonsteknisk plan.

Figur 2-2Utsnitt fra 1. gangs behandling.

Vi observerer at det er vist 2 ulike versjoner for alternativ 1 i plangrunnlaget.

Felles for begge forslagene er at det ikke er vist hvor det er forutsatt at

renovasjonsbil skal snu. Det antas at det forutsettes at renovasjonsbil skal snu

inne på torget til Vestveien 18-24, men dette er ikke klarert med grunneier. Man

kan ikke forutsette at det vil være samme leverandør av renovasjonstjenester

for hhv. Vestveien 22 og Vestveien 18-24 da dette er næringsavfall som hentes

av kommersielle aktører. Løsningen som er vist på Figur 2-1 vil ikke være

akseptable da trafikken til og fra Vestveien 20-24 vil bli sperret i begge

retninger.



Dokumentreferanse NOT VEG 02 - Uttalelse detaljregulering for Vestveien 22 3/6

11.10.2022

Prosjektnummer 10231284

Prosjekt Vestveien 24

Løsningen som er vist i Figur 2-2 virker noe teoretisk, da kjøretøyet er plassert

for nærme husveggen slik at tilgjengelig kjørebredde for annen trafikk blir

overvurdert. Alternativ 1 i renovasjonsteknisk plan for Vestveien 22 bør ikke

godkjennes uten at løsningen er forankret hos Vestveien 18-24. Alternativ 2 er

bedre for Vestveien 18-24.

3 Krav til utforming av vei

3.1 Veibredder

I forslag til reguleringsplan for Vestveien 22 er det satt av 7 m til veiformål

mellom veggliv og støttemur mot jernbane.

Figur 3-1: Utsnitt fra plankart for Vestveien 22. Bredde på areal avsatt til veiformål mellom veggliv

og jernbane er 7 m.

I Illustrasjonshefte er det vist en mer detaljert utforming av arealene, hvor angitt

bredde på kjørebane er 4,5 m, jf. Krav i bestemmelsene (5.1.2)
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Figur 3-2: Utsnitt illustrasjonsplan. Bredde på kjørebane er angitt til 4,5 m.

Fremtidig trafikkmengden er i planforslaget til Vestveien 22 beregnet til ca. ÅDT

1700. Dette anslaget er vurdert som høyt, men veien bør uansett

dimensjoneres for minst ÅDT 1000.

Ifølge veinorm for Nordre Follo kommune, skal veier som skal brukes av minst

20 boenheter utformes som vanlig adkomstvei. Trafikken til 20 boenheter er

beregnet til ca. ÅDT100. Adkomstveier skal utformes med bredde på 6 meter,

inkludert 0,5m skulder på hver side. Reguleringsbredden skal være minst 10m

og i området over 30 boliger skal det etableres fortau langs veien.

. Se på normalprofilen fra kommunaltekniske norm under:

Figur 3-3 Normalprofil - Adkomstvei uten fortau (Kilde veinorm for Nordre Follo kommune)

Videre sier håndbok N100 at overordnede boligveier skal utformes med

kjørebanebredde 5,5-6m. kjørebanebredden på boligveier skal være 6m

dersom vegen benyttes av buss. Adkomstveien til industri/næring skal være

7,5m bred, inkludert 0,75m skulder. Normalprofilen for boligvei er vist under:
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Figur 3-4 Overordnet boliggate/boligvei med fortau

Vestveien har kombinert trafikk blant annet renovasjonsbiler, varebiler, taxi og

privatbiler. Det er vist 5,5m veibredde i planforslaget for Vestveien 22. Krav i

bestemmelse 5.1.2. f_V2 sier:

 "Veien skal opparbeides med veibredde 4,5 meter. Resterende veiareal skal
benyttes til grønt og overvannshåndtering."

Vegbredden er smal i forhold til fremtidig trafikk og det kan skape problem for

både små og store kjøretøyer når de ikke kan passere hverandre. Dette kan før

til rygging, noe som vil svekke trafikksikkerheten og øke risikoen for påkjørsler.

Derfor må veibredden være minst 6m inkludert 0,5m skulder forbi Vestveien 22.

3.2 Tilrettelegging for tilkobling mot til nåværende og
fremtidig adkomstvei til Vestveien 18-20 samt P-
kjeller

I avsnittet «Varsel om oppstart» , punkt 9 står det:

«Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt tema gjennom hele
planprosessen. Dialog mellom kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført
frem til det kommunedirektøren mener er en tilfredsstillende løsning.»

Dessverre har dialogen mellom Vesteveien 22 og Vestveien 24 vært mangelfull.

Som rådgiver på veifag for Vestveien 24 har Sweco ikke vært kontaktet for å

koordinere de veitekniske grensesnittene mellom de to planområdene. Den

nåværende planen ivaretar ikke de veitekniske behovene til Vestveien 24.

I planforslaget er adkomstveien til Vestveien 18-24 flyttet østover mot

jernbanen, samtidig som høyden er senket betraktelig i forhold til høyden på

dagens adkomstvei over P-plassen. Dagens adkomst ligger på ca. kote 128. I

planforslaget er veien foreslått senket til ca. kote 127. Planforslaget for

Vestveien 22 tar ikke tilstrekkelig hensyn til tilkobling av ny vei mot eksisterende

og fremtidig adkomstvei til Vestveien 18-24.

I det nye planforslaget er det heller ikke til tatt hensyn til eksisterende VA

kummer og terrenget rundt. Eksisterende VA-kummer som ligger i grensesnitt

mellom de to planene, ligger med topp kum på kote 128,9, som er 90 cm

høyere enn planlagte terreng vist i planene for Vestveien 22. Flere av kummene

har en slik utforming at det ikke er mulig å senke kumtoppen, så terrenghøyden

må opprettholdes.
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Figur 3-5: Utsnitt av tegning H701 med påført høyde topp kum SID 93668 er 128,9.

Det er nødvendig at Vestveien 22 gjøre endringer på sine veiløsninger for at

Vestveien 18-24 sine veibehov skal ivaretas på en faglig tilfredsstillende måte.

4 Konklusjon
Det er behov for vesentlige justeringer av foreliggende planforslag for

detaljregulering av Vestveien 22 for at planen skal legge til rette for en

hensiktsmessig utforming av adkomstveien videre til Vestveien 18-24.

Tiltak som må gjennomføres for at planen skal få en veiteknisk god utforming er

oppsummert i følgende punkter:

1. Bredden på kjørefelt må økes til 5 m med 0,5 m skulder på begge sider,

totalt 6 m.

2. Veigeometriene forbi Vestveien 22 må justeres, slik at høyden på veien

i grensesnittet mellom planene for Vestveien 22 og Vestveien 24

ivaretar krav til veiteknisk utforming av kryss for avkjøring til P-kjeller for

Vestveien 18-24, samt krav til terrenghøyder (veihøyder) i arealer hvor

det ligger kommunale kummer.

Alternativ 2 i renovasjonsteknisk plan bør velges. Alternativ 1 kan ikke

godkjennes uten at det foreligger en gyldig avtale mellom grunneierne.
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