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IN’BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS 
for detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22, 
sør-vest i Ski sentrum. 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, 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.  
 
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.  
 
 
Faktaopplysninger  
 
Det ble i 2017 gitt byggetillatelse til nytt kontorbygg, og det ble samtidig innvilget dispensasjon fra 
områdeplanens krav til regulering. I følge plan- og bygningsloven § 21-9 må byggestart skje innen 3 år 
etter at tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen bort. Byggestart skjedde ikke innen mai 2020 og 
byggetillatelsen gikk dermed ut på dato. Konsekvensen av det er at eiendommen må reguleres, før det 
kan sendes inn ny byggesøknad. Etter 2017 er det vedtatt ny kommuneplan i 2019, og kommunens 
holdning til nedbygging av friområder og håndtering av flomveier er skjerpet. 
 
Planinitiativ for detaljreguleringen ble innsendt 18.12.2020 med påfølgende oppstartsmøte med Nordre 
Follo kommune 02.02.2021.  
 

Planområdet ligger i Ski sentrum, ca. 400 
meter sør for Ski stasjon reisetorg vest, 
mellom Vestveien og jernbanen. 
Planområdet er på ca. 7,0 daa og er i 
områdeplan for Ski sentrum regulert til 
kontor/tjenesteyting (K/T4) med maks 
gesimshøyde på kote +149. Finstadbekken 
krysser Vestveien i kulvert og renner 
åpent forbi Follo tingrett langs sørsiden av 
planområdet. Finstadbekken med 
tilliggende grøntareal er i områdeplanen 
regulert til o_Fri4. 
 
 
 
 

Bilde 2: Utsnitt av områdeplanen for Ski sentrum 

 

Planforslaget 

Bilde 1: Planområdet markert i rosa

IN'BY AS og Element Arkitekter AS er engasjert av Ski Eiendom AS
for detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 136/225, Vestveien 22,
sør-vest i Ski sentrum. 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, og kjøreadkomst ti l 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.

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.

Faktaopplysninger Bilde 1: Planområdet markert i rosa

Det ble i 2017 gitt byggetillatelse til nytt kontorbygg, og det ble samtidig innvilget dispensasjon fra
områdeplanens krav ti l regulering. I følge plan- og bygningsloven§ 21-9 må byggestart skje innen 3 år
etter at tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen bort. Byggestart skjedde ikke innen mai 2020 og
byggetillatelsen gikk dermed ut på dato. Konsekvensen av det er at eiendommen må reguleres, før det
kan sendes inn ny byggesøknad. Etter 2017 er det vedtatt ny kommuneplan i 2019, og kommunens
holdning ti l nedbygging av friområder og håndtering av flomveier er skjerpet.

Planinitiativ for detaljreguleringen ble innsendt 18.12.2020 med påfølgende oppstartsmøte med Nordre
Follo kommune 02.02.2021.
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Bilde 2: Utsnitt av områdeplanenfor Ski sentrum

Planområdet ligger i Ski sentrum, ca. 400
meter sør for Ski stasjon reisetorg vest,
mellom Vestveien og jernbanen.
Planområdet er på ca. 7,0 daa og er i
områdeplan for Ski sentrum regulert t i l
kontor/tjenesteyting (K/T4) med maks
gesimshøyde på kote +149. Finstadbekken
krysser Vestveien i kulvert og renner
åpent forbi Follo tingrett langs sørsiden av
planområdet. Finstadbekken med
tilliggende grøntareal er i områdeplanen
regulert t i l o_Fri4.
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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, ønsker forslagsstiller en høyere etasjehøyde som gir bedre 
romlig kvalitet og mulighet for høyere vinduer som gir dagslys lenger inn i bygget, samt større 
fleksibilitet ved endret bruk. Innenfor regulert maks gesims inngår også mulighet for etablering av grønt 
tak med inntil 50 cm jordtykkelse.  
 
Planforslaget åpner videre for at tekniske installasjoner på tak kan komme i tillegg til maks regulert 
gesimshøyde. Tekniske bygg og installasjoner kan ha en maks høyde på 3,9 m. Dette innebærer at det 
nye kontorbygget vil få en maks byggehøyde på kote +154,9, altså 5,9 m over områdeplanens 
høydebestemmelse.  Rundt de tekniske installasjonene på taket har forslagsstiller foreslått å anlegge 
takhager med pergola for å skjule de tekniske installasjonene.  
 
Finstadbekken og friområdet 
Planen inkluderer også oppgradering av Finstadbekken med kantsone og friområdet o_Fri4 regulert i 
områdeplanen. Flom og overvann har vært et sentralt tema i reguleringsprosessen.  I samarbeid med 
Nordre Follo kommune har forslagsstiller kommet frem til en tilfredsstillende løsning for håndtering av 
flom og overvann gjennom o_Fri4. Finstadbekken går gjennom planområdet og er en viktig flomvei. 
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 adkomst over eiendommen Vestveien 22. Denne er tinglyst og skal 
videreføres. 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.  
 
Renovasjon 

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, ønsker forslagsstiller en høyere etasjehøyde som gir bedre
romlig kvalitet og mulighet for høyere vinduer som gir dagslys lenger inn i bygget, samt større
fleksibilitet ved endret bruk. Innenfor regulert maks gesims inngår også mulighet for etablering av grønt
tak med inntil 50 cm jordtykkelse.

Planforslaget åpner videre for at tekniske installasjoner på tak kan komme i tillegg ti l maks regulert
gesimshøyde. Tekniske bygg og installasjoner kan ha en maks høyde på 3,9 m. Dette innebærer at det
nye kontorbygget vil få en maks byggehøyde på kote +154,9, altså 5,9 m over områdeplanens
høydebestemmelse. Rundt de tekniske installasjonene på taket har forslagsstiller foreslått å anlegge
takhager med pergola for å skjule de tekniske installasjonene.

Finstadbekken ogfriområdet
Planen inkluderer også oppgradering av Finstadbekken med kantsone og friområdet o_Fri4 regulert i
områdeplanen. Flom og overvann har vært et sentralt tema i reguleringsprosessen. I samarbeid med
Nordre Follo kommune har forslagsstiller kommet frem til en tilfredsstillende løsning for håndtering av
flom og overvann gjennom o_Fri4. Finstadbekken går gjennom planområdet og er en viktig flomvei.
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 adkomst over eiendommen Vestveien 22. Denne er tinglyst og skal
videreføres. 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 ti l omregulering ti l
veiformål.
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Planforslaget gir mulighet for to ulike 
løsninger for renovasjon.  
Alt.1 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 fri 
høyde for kranbiler ved tømming. Denne 
løsningen benytter kjørebanen som snuplass.  
 
 
 

 
Bilde 3: To alternative løsninger til renovasjon  
Se vedlegg 17 – Illustrasjon brann og renovasjon for større bilde 
 
Støy i anleggsperioden 
Av hensyn til Ski tinghus og denne virksomhetens særskilte behov for arbeidsro og -konsentrasjon, er 
det nedfelt i bestemmelsene at særlig støyende arbeider som boring, pigging, spunting, sprenging, 
pæling, steinknusing og tilsvarende aktivitet kun kan foregå innenfor tidsintervallet kl. 08–09 og kl. 
1530-1700 på hverdager (mandag–fredag), samt i rettsferier i tidsintervallet kl. 08-17.  
 
Eiendomsforhold 
I dette planforslaget er det lagt inn et rekkefølgekrav om at all eiendomsdannelse, slik det fremgår av 
plankartet (fradeling, arealoverføring, sammenføying, osv.), skal være utført før det kan gis 
brukstillatelse. I utgangspunktet skal dette kravet være på plass før rammetillatelse kan gis. I denne 
saken er derimot eiendomsforholdene enklere enn andre saker, ved at det nye kontorbygget ikke 
krysser eiendomsgrenser og at det er Ski Eiendom AS som eier flere av eiendommene som grenser til 
det nye kontorbygget. Eiendomsdannelse er i dette tilfellet mer en opprydding av egne 
eiendomsforhold enn fradeling, arealoverføringer e.l. Etter avklaring med kommunen er derfor kravet 
om eiendomsdannelse lagt til brukstillatelse og ikke rammetillatelse.  
 
Planbeskrivelsen gir utfyllende beskrivelse av planforslaget. 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
Adkomstveien fra Vestveien er i områdeplanen regulert til offentlig vei, hvilket innebærer at kommunen 
er ansvarlig for drift og vedlikehold. Planforslaget foreslår å regulere denne adkomstveien til privat vei, 
hvilket innebærer at kommunen står fri fra et hvert ansvar for veien. Planforslaget innebærer dermed 
noe besparelse for kommunens økonomi.  
 
Finstadbekken med tilliggende kantsone og grøntområde er regulert til offentlig friområde. Området 
skal opparbeides av forslagsstiller og overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold.  
 

Varsel om oppstart 
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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 fri
høyde for kranbiler ved tømming. Denne
løsningen benytter kjørebanen som snuplass.

Bilde 3: To alternative løsninger til renovasjon
Se vedlegg 17-11/ustrasjon brann og renovasjon fo r større bilde

Støy i anleggsperioden
Av hensyn ti l Ski tinghus og denne virksomhetens særskilte behov for arbeidsro og -konsentrasjon, er
det nedfelt i bestemmelsene at særlig støyende arbeider som boring, pigging, spunting, sprenging,
pæling, steinknusing og tilsvarende aktivitet kun kan foregå innenfor tidsintervallet kl. 08-09 og kl.
1530-1700 på hverdager (mandag-fredag), samt i rettsferier i tidsintervallet kl. 08-17.

Eiendomsforhold
I dette planforslaget er det lagt inn et rekkefølgekrav om at all eiendomsdannelse, slik det fremgår av
plankartet (fradeling, arealoverføring, sammenføying, osv.), skal være utført før det kan gis
brukstillatelse. I utgangspunktet skal dette kravet være på plass før rammetillatelse kan gis. I denne
saken er derimot eiendomsforholdene enklere enn andre saker, ved at det nye kontorbygget ikke
krysser eiendomsgrenser og at det er Ski Eiendom AS som eier flere av eiendommene som grenser ti l
det nye kontorbygget. Eiendomsdannelse er i dette tilfellet mer en opprydding av egne
eiendomsforhold enn fradeling, arealoverføringer e.I. Etter avklaring med kommunen er derfor kravet
om eiendomsdannelse lagt t i l brukstillatelse og ikke rammetillatelse.

Planbeskrivelsen gir utfyllende beskrivelse av planforslaget.

Økonomiske konsekvenser
Adkomstveien fra Vestveien er i områdeplanen regulert t i l offentlig vei, hvilket innebærer at kommunen
er ansvarlig for drift og vedlikehold. Planforslaget foreslår å regulere denne adkomstveien ti l privat vei,
hvilket innebærer at kommunen står fri fra et hvert ansvar for veien. Planforslaget innebærer dermed
noe besparelse for kommunens økonomi.

Finstadbekken med tilliggende kantsone og grøntområde er regulert t i l offentlig friområde. Området
skal opparbeides av forslagsstiller og overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold.

Varsel om oppstart
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Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad 18.02.2021. Frist for å komme med merknader 
var 10.03.2021. Det kom inn 9 uttalelser til varsel om oppstart. Under er innspillenes hovedinnhold 
oppsummert. Innspillene ligger vedlagt i sin helhet.  
 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Planområdet ligger i Ski sentrum, svært tett på Ski togstasjon. Det er derfor godt egnet til den foreslåtte 
utviklingen. Planområdets beliggenhet gjør at forholdene ligger godt til rette for bruk av andre 
transportmidler enn privatbil. All erfaring tilsier at parkeringskapasitet påvirker reisemiddelvalg. For å 
sikre at personreiser tas kollektivt forventer vi at det settes en streng maksimumsnorm for parkering. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren er enig i at planområdet er godt egnet til foreslått utvikling. I bestemmelsene er 
det satt et maksimumskrav til parkering på 0,25 pr. 100 kvm kontor og 0,5 pr. 100 kvm tjenesteyting. 
Totalt for begge utbyggingsfeltene utgjør dette 34 parkeringsplasser, hvorav 23 av plassene reguleres til 
tjenesteyting og 11 av plassene reguleres til kontor. 

 
2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Det er markert en bekk sør i planområdet. Eventuell flomfare fra denne bekken må avklares før planen 
sendes ut til offentlig ettersyn. Overvann må hensyntas, også med tanke på vassdrag- og 
grunnvannstiltak 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Finstadbekken er et viktig vassdrag i Ski sentrum vest. Det skal gjøres tiltak i Finstadbekken lenger vest 
for planområdet for å forbedre vannkvaliteten. Dette følges opp med å oppgradere Finstadbekken 
innenfor denne planen. Finstadbekken er en viktig flomvei som kommunen er opptatt av at ikke skal 
forringes. Planforslaget omtaler avrenning til Finstadbekken og Finstadbekken som flomvei i vedlegg 5 – 
VAO rammeplan. 
 

3. Bane NOR 
Bane NOR viser til at deler av det varslede området er regulert til jernbane. De ber om at reguleringsplan 
avgrenses til det regulerte byggearealet, og ikke omfatter områder regulert til jernbane. Bane NOR vil 
uansett ikke kunne akseptere annen bruk av disse arealene. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Deler av planområdet ligger i områdeplanen for Ski sentrum som arealformål jernbane med 
bestemmelse om byggegrense på 15m fra formålsgrense til spor midt. Forslagsstiller har gjort avtale 
direkte med Bane NOR om å erverve deler av dette arealet.  
 

4. Mattilsynet 
Har ingen konkrete innspill eller kommentarer til planen. 
 
 

5. Viken fylkeskommune 
I planarbeidet må konsekvensene av å gå utover formålsgrensen for K/T4 vurderes med hensyn til 
blågrønne kvaliteter i friområdet og planlagt gang- og sykkelvei. 
 
Fylkeskommunen forventer at planforslaget sikrer opparbeidelse av friområdet og skissert blågrønn 
struktur ved Finstadbekken gjennom kart og bestemmelser.  
 
Planområdet er lokalisert rett ved Ski stasjon med atkomst fra Vestveien. Beliggenheten tilsier at det 
ligger til rette for en høy andel kollektivreiser, gange og sykkel. Parkering er et sentralt virkemiddel for å 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad 18.02.2021. Frist for å komme med merknader
var 10.03.2021. Det kom inn 9 uttalelser t i l varsel om oppstart. Under er innspillenes hovedinnhold
oppsummert. Innspillene ligger vedlagt i sin helhet.

l. Statsforvalteren i Oslo og Viken
Planområdet ligger i Ski sentrum, svært tett på Ski togstasjon. Det er derfor godt egnet ti l den foreslåtte
utviklingen. Planområdets beliggenhet gjør at forholdene ligger godt t i l rette for bruk av andre
transportmidler enn privatbil. All erfaring tilsier at parkeringskapasitet påvirker reisemiddelvalg. For å
sikre at personreiser tas kollektivt forventer vi at det settes en streng maksimumsnorm for parkering.

Kommunedirektørens kommentar:
Kommunedirektøren er enig i at planområdet er godt egnet ti l foreslått utvikling. I bestemmelsene er
det satt et maksimumskrav ti l parkering på 0,25 pr. 100 kvm kontor og 0,5 pr. 100 kvm tjenesteyting.
Totalt for begge utbyggingsfeltene utgjør dette 34 parkeringsplasser, hvorav 23 av plassene reguleres ti l
tjenesteyting og 11 av plassene reguleres ti l kontor.

2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Det er markert en bekk sør i planområdet. Eventuell flomfare fra denne bekken må avklares før planen
sendes ut t i l offentlig ettersyn. Overvann må hensyntas, også med tanke på vassdrag- og
grunnvannstiltak

Kommunedirektørens kommentar:
Finstadbekken er et viktig vassdrag i Ski sentrum vest. Det skal gjøres tiltak i Finstadbekken lenger vest
for planområdet for å forbedre vannkvaliteten. Dette følges opp med å oppgradere Finstadbekken
innenfor denne planen. Finstadbekken er en viktig flomvei som kommunen er opptatt av at ikke skal
forringes. Planforslaget omtaler avrenning ti l Finstadbekken og Finstadbekken som flomvei i vedlegg 5 -
VAO rammeplan.

3. Bane NOR
Bane NOR viser ti l at deler av det varslede området er regulert t i l jernbane. De ber om at reguleringsplan
avgrenses til det regulerte byggearealet, og ikke omfatter områder regulert til jernbane. Bane NOR vil
uansett ikke kunne akseptere annen bruk av disse arealene.

Kommunedirektørens kommentar:
Deler av planområdet ligger i områdeplanen for Ski sentrum som arealformål jernbane med
bestemmelse om byggegrense på 15m fra formålsgrense ti l spor midt. Forslagsstiller har gjort avtale
direkte med Bane NOR om å erverve deler av dette arealet.

4. Mattilsynet
Har ingen konkrete innspill eller kommentarer t i l planen.

5. Viken fylkeskommune
I planarbeidet må konsekvensene av å gå utover formålsgrensen for K/T4 vurderes med hensyn ti l
blågrønne kvaliteter i friområdet og planlagt gang- og sykkelvei.

Fylkeskommunen forventer at planforslaget sikrer opparbeidelse av friområdet og skissert blågrønn
struktur ved Finstadbekken gjennom kart og bestemmelser.

Planområdet er lokalisert rett ved Ski stasjon med atkomst fra Vestveien. Beliggenheten tilsier at det
ligger ti l rette for en høy andel kollektivreiser, gange og sykkel. Parkering er et sentralt virkemiddel for å
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dempe veksten i biltrafikken, og det forventes derfor at det legges opp til en restriktiv maksnorm for 
bilparkering. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
I planinitiativet innsendt i 2020 hadde det nye kontorbygget et fotavtrykk som gikk ut i friområdet. Dette 
ga kommunen tydelig tilbakemelding om at ikke kunne godtas. Fotavtrykket ble deretter endret i 
henhold til kommunens tilbakemelding.  
 
Finstadbekken med tilleggende grøntareal skal oppgraderes og er sikret i kart og bestemmelser. 
 
Kommunedirektøren er enig i at planområdet er godt egnet til foreslått utvikling. I bestemmelsene er 
det satt et maksimumskrav til parkering på 0,25 pr. 100 kvm kontor og 0,5 pr. 100 kvm tjenesteyting. 
Totalt for begge utbyggingsfeltene utgjør dette 34 parkeringsplasser, hvorav 23 av plassene reguleres til 
tjenesteyting og 11 av plassene reguleres til kontor. 
 

6. Elvia AS 
Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. Dersom reguleringsplanen ikke har satt av 
areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene: 
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser, og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 
 
Nettstasjoner kan etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det 
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon mv. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Elvias innspill til ordlyd er tatt inn i bestemmelsene om nettstasjon, §3.9.  
 

7. Follo Brannvesen 
Henviser til Follo Brannvesens retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Ifølge forslagsstiller er hensynet til brann- og redningstjenester ivaretatt i henhold til Follo Brannvesens 
retningslinjer.   
 

8. Lokal agenda 21-forumet 
LA-21 er positive til etablering av kontorarbeidsplasser i området. I fremlagte plan, vil bygget sperre for 
adkomst til to kontorbygg sør for tomten, og for et eventuelt nytt kontorbygg øst for politiets pass- og 
ID-senter. 
 
Finstadbekken er et viktig blågrønt innslag i området og kan utbedres ved at en planerer ut kantene for 
lettere å komme nærmere bekkeløpet. Det kan vurderes å legge til rette for en sti langs bekken. 
 
Gang- og sykkelbru over jernbanen må tas inn i reguleringsarbeidet.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Forslagsstillers planinitiativ fra desember 2020 har blitt bearbeidet. I planforslaget som nå foreligger går 
adkomst til Vestveien 18, 20 og 24 over planområdet, mellom nytt kontorbygg og jernbanen.   
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byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. Dersom reguleringsplanen ikke har satt av
areal t i l nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil l m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser, og kommer i tillegg ti l tillatt
utnyttelsesgrad.

Nettstasjoner kan etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det
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Elvias innspill t i l ordlyd er tatt inn i bestemmelsene om nettstasjon, §3.9.

7. Follo Brannvesen
Henviser ti l Follo Brannvesens retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper.

Kommunedirektørens kommentar:
Ifølge forslagsstiller er hensynet t i l brann- og redningstjenester ivaretatt i henhold ti l Follo Brannvesens
retningslinjer.

8. Lokal agenda 21-forumet
LA-21 er positive ti l etablering av kontorarbeidsplasser i området. I fremlagte plan, vil bygget sperre for
adkomst ti l to kontorbygg sør for tomten, og for et eventuelt nytt kontorbygg øst for politiets pass- og
ID-senter.

Finstadbekken er et viktig blågrønt innslag i området og kan utbedres ved at en planerer ut kantene for
lettere å komme nærmere bekkeløpet. Det kan vurderes å legge ti l rette for en sti langs bekken.

Gang- og sykkelbru over jernbanen må tas inn i reguleringsarbeidet.

Kommunedirektørens kommentar:
Forslagsstillers planinitiativ fra desember 2020 har blitt bearbeidet. I planforslaget som nå foreligger går
adkomst ti l Vestveien 18, 20 og 24 over planområdet, mellom nytt kontorbygg og jernbanen.
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Detaljplan for Vestveien 24 skal regulere gang- og sykkelbrua over jernbanen.  
 

9. Vestveien 24 AS 
Innspillet fra Vestveien 24 AS omhandler kjøreadkomst til Vestveien 18, 20 og 24.  
 
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. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering 
Eiendommens størrelse og beliggenhet gjør det krevende å planlegge for et stort kontorbygg uten at det 
berører tilgrensende arealer. Byggehøyder, bevaring av friområdet langs Finstadbekken og adkomst til 
Vestveien 18, 20 og 24 har vært noen av hensynene som har vært utfordrende å løse i planarbeidet. I 
tillegg har det vært krevende å bli enige om VA-løsningen. Kommunedirektøren mener at planforslaget 
nå har løst disse utfordringene på en god måte. 
 
Byggehøyder 
Planforslaget overskrider områdeplanens høydebestemmelser med 5,9 m. Tekniske installasjoner på tak 
skal som hovedgrunn begrenses i høyde og trekkes tilbake fra fasaden for at denne delen av prosjektet 
ikke skal virke dominerende fra et gateperspektiv. Eiendommen ligger ikke i bykjernen og ikke tett inntil 
en travel bygate. Kommunedirektøren vurderer at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens på 
landskapsbildet for de som oppholder seg på torget mellom tinghuset og det nye kontorbygget, og for 
de som ferdes langs Vestveien. Rett sør for dette prosjektet skal det etableres en gang- og sykkelbru. 
Brua over jernbanen blir liggende en del høyere enn terrenget for å oppfylle tekniske krav til frihøyde. 
Gående og syklende som benytter seg av brua vil dermed oppleve det nye kontorbygget fra et høyere 
perspektiv enn fra et normalt gateperspektiv. Tekniske installasjoner på taket til det nye kontorbygget 
vil derfor synes godt fra brua. Kommunedirektøren mener at forslagsstiller har foreslått gode tiltak for å 
skjule de tekniske installasjonene så godt det lar seg gjøre. Tiltakene er bundet opp i 
reguleringsbestemmelsene. Foreslåtte høyder i planen er også basert på et kompromiss der det fra 
kommunens side har vært ønskelig å redusere fotavtrykket på det nye bygget for å ta vare på 
grøntområder.  
 

Detaljplan for Vestveien 24 skal regulere gang- og sykkelbrua over jernbanen.

9. Vestveien 24 AS
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Planforslaget overskrider områdeplanens høydebestemmelser med 5,9 m. Tekniske installasjoner på tak
skal som hovedgrunn begrenses i høyde og trekkes tilbake fra fasaden for at denne delen av prosjektet
ikke skal virke dominerende fra et gateperspektiv. Eiendommen ligger ikke i bykjernen og ikke tett inntil
en travel bygate. Kommunedirektøren vurderer at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens på
landskapsbildet for de som oppholder seg på torget mellom tinghuset og det nye kontorbygget, og for
de som ferdes langs Vestveien. Rett sør for dette prosjektet skal det etableres en gang- og sykkelbru.
Brua over jernbanen blir liggende en del høyere enn terrenget for å oppfylle tekniske krav til frihøyde.
Gående og syklende som benytter seg av brua vil dermed oppleve det nye kontorbygget fra et høyere
perspektiv enn fra et normalt gateperspektiv. Tekniske installasjoner på taket t i l det nye kontorbygget
vil derfor synes godt fra brua. Kommunedirektøren mener at forslagsstiller har foreslått gode tiltak for å
skjule de tekniske installasjonene så godt det lar seg gjøre. Tiltakene er bundet opp i
reguleringsbestemmelsene. Foreslåtte høyder i planen er også basert på et kompromiss der det fra
kommunens side har vært ønskelig å redusere fotavtrykket på det nye bygget for å ta vare på
grøntområder.
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Bilde 4: Nytt kontorbygg sett fra Vestveien. Ski tinghus i forkant. Se vedlegg 15 – Perspektiver for større og flere bilder 

 
Friområdet og Finstadbekken 
Torget mellom eksisterende tinghus og nytt kontorbygg vil være åpent for allmennheten og vil også 
gjøre Finstadbekken mer tilgjengelig enn i dag. Det er positivt at friområdet skal oppgraderes og 
kvaliteten på Finstadbekken som rekreasjonsinnslag i bybildet skal økes.  
 
Renovasjon 
Det foreslås to ulike renovasjonsløsninger i planforslaget. Alt. 1 er mobile avfallscontainere i 
parkeringskjelleren, og alt. 2 er nedgravde avfallscontainere på torget. Kommunedirektøren ser fordeler 
og ulemper ved begge løsningene. Fordelene ved alt. 1 er at avfallscontainerne blir tilgjengelige via heis, 
samt at torget forblir upåvirket av store renovasjonskjøretøyer. Å etablere en parkeringslomme langs 
adkomstveien i øst slik planforslaget åpner for, muliggjør passering av renovasjonskjøretøyer samtidig 
som henting skjer. Ulempene ved alt.1 er at renovasjonskjøretøyene ikke kan snu på egen eiendom. 
Denne løsningen fordrer avtale om snuplass på naboeiendommen Vestveien 24.  
 
Alt.2, nedgravde avfallscontainere på torget, mener kommunedirektøren er en mindre gunstig løsning, 
da torget i størst mulig grad burde være skjermet for kjøretøyer. Av mulige plasseringer på torget mener 
likevel kommunedirektøren at foreslått plassering er ok, med tanke på at arealet allerede brukes som 
adkomstvei for ansatte ved Ski tinghus og fangetransport på baksiden av tinghuset. Likevel påpeker 
kommunedirektøren at det er renovasjonsløsning i kjeller som hele tiden har vært lagt til grunn ved 
drøfting av planforslaget. Plassering på torget er ikke ideell, men akseptabel, dersom snuplass på 
naboeiendommen for alt. 1 blir vanskelig å etablere. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at begge alternativene legges ut på høring og evt. innspill på dette 
vurderes. Endelig løsning må velges før 2.gangsbehandling.  
 
Universell utforming 
Universell utforming er godt ivaretatt i planforslaget. Det er nedfelt i bestemmelsene §3.3 at «Det skal 
sikres god tilgjengelighet i planområdet, både innendørs og utendørs, iht. prinsipper om universell 
utforming, for alle brukere, herunder bevegelses, orienterings-, syns- og miljøhemmede». 
Kommunedirektøren er opptatt av at det legges vekt på kontrastfarger ved inngangsdører, at det 
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naboeiendommen for alt. l blir vanskelig å etablere.

Kommunedirektøren anbefaler at begge alternativene legges ut på høring og evt. innspill på dette
vurderes. Endelig løsning må velges før 2.gangsbehandling.
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Universell utforming er godt ivaretatt i planforslaget. Det er nedfelt i bestemmelsene §3.3 at «Det skal
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etableres ledelinjer for svaksynte i fellesarealer og at det ikke plantes busker eller trær som kan gi 
allergiske reaksjoner. Dette er presisert i bestemmelsen om universell utforming. 

Kjøring på torget bør minimeres, men kommunedirektøren ser at det er nødvendig å ha HC-parkering i 
nærheten av hovedinngangen til tinghuset.  

 
Kommunens satsingsområder 
Nordre Follo kommune har fire satsingsområder basert på FNs 17 bærekraftsmål. Kommunedirektøren 
mener planforslaget bidrar positivt til å nå disse målene: 
 

1. Sammen for en ny kommune 
Ett av kommunens mål er involvering av alle parter i utvikling av kommunen. Plan- og bygningsloven 
setter krav om medvirkning i planprosessen. Varsling, offentlig ettersyn og politisk behandling sikrer et 
minimum av deltagelse i prosessen. Kommunedirektøren vil gjennomføre ytterligere medvirkning i form 
av et informasjonsmøte eller åpent plankontor i løpet av høringsperioden.  
 

2. Trygg oppvekst 
Området er lite benyttet av barn- og unge i dag. Planforslaget legger til rette for flere møteplasser, 
grøntområder og mulige oppholdssoner. Dette gjør at det kan bli mer attraktivt å benytte seg av 
området. Området har i dag lite belysning og uoversiktlige utearealer. Planen vil kunne bedre den 
opplevde tryggheten og sikkerheten rundt bygget med økt belysning og bedre oversiktlighet. 
 

3. Aktiv hele livet 
Helsekonsekvensene er positive ved at det blir en økning i antall arbeidsplasser i gangavstand fra både 
boligområder og kollektivknutepunktet i Ski. I tillegg skal det etableres park, felles utearealer og bedre 
gang-/sykkelforbindelser i området. Dette gir bedre byrom og bedre muligheter for fysisk aktivitet i form 
av gange og sykling, enn slik situasjonen er i dag. Begrensing av antall parkeringsplasser er også et 
virkemiddel for å få flere til å gå eller sykle. 
 

4. Byvekst med grønne kvaliteter 
Planforslaget bidrar til at det plantes mer vegetasjon og flere trær enn det som er dagens situasjon. 
Finstadbekken skal restaureres og bekkeløpet skal utformes på en mest mulig naturgitt måte. Det skal 
etableres kantsoner på begge sider av bekken med et naturlig og variert vegetasjonsbelte med stauder, 
busker og trær i ulike sjikt. Det skal brukes arter som naturlig finnes langs vassdrag i kommunen. En 
frodig takterrasse vil bidra til å øke pollinerende innsekter. Sammen vil torget, takhagen og bekken bidra 
til gode og helsebringende blågrønne kvaliteter og gir en byvekst med grønne kvaliteter. 
 
Miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft  
Planforslaget har bestemmelse om bruk av høye materialkvaliteter som krever lite vedlikehold/utskifting 
og er holdbare over tid. Ved valg av varige materialer reduserer man klimagassutslipp i fremtiden. Er 
materialene i tillegg ombrukbare er levetiden forlenget og utslipp i fremtiden ytterligere redusert.  
 
Interiør i kontorbygg har ofte kort levetid. Dette medfører unødig store klimagassutslipp. For å motvirke 
dette skal det velges løsninger som baserer seg på at nye brukere ikke skal bygge om hyppig. Det skal 
legges til rette for at lette bygningselementer slik som skillevegger og annen kontorinnredning enkelt 
kan ombrukes og tilpasses ny bruk. Dette innebærer å velge robuste og teknisk brukbare løsninger som 
lar seg vedlikeholde. 
 
Planforslaget medfører ingen negative konsekvenser for biologiske mangfold, truede arter eller 
økosystemer. Det skal plantes mer vegetasjon og flere trær enn det som er dagens situasjon.  
 

etableres ledelinjer for svaksynte i fellesarealer og at det ikke plantes busker eller trær som kan gi
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og er holdbare over tid. Ved valg av varige materialer reduserer man klimagassutslipp i fremtiden. Er
materialene i tillegg ombrukbare er levetiden forlenget og utslipp i fremtiden ytterligere redusert.

Interiør i kontorbygg har ofte kort levetid. Dette medfører unødig store klimagassutslipp. For å motvirke
dette skal det velges løsninger som baserer seg på at nye brukere ikke skal bygge om hyppig. Det skal
legges ti l rette for at lette bygningselementer slik som skillevegger og annen kontorinnredning enkelt
kan ombrukes og tilpasses ny bruk. Dette innebærer å velge robuste og teknisk brukbare løsninger som
lar seg vedlikeholde.

Planforslaget medfører ingen negative konsekvenser for biologiske mangfold, truede arter eller
økosystemer. Det skal plantes mer vegetasjon og flere trær enn det som er dagens situasjon.
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Det legges til rette for etablering av gode uterom og møteplasser som stimulerer til kontakt med andre 
mennesker. Det tilrettelegger for både fysisk og sosial aktivitet, og gir oss opplevelser, enten som 
hendelser eller sanseinntrykk. 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Ski, 01.09.2022 
 
 
Øyvind Henriksen     
kommunedirektør      

Monica Lysebo  
kommunalsjef 
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