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Helsekonsekvensvurdering (HKV) for plansaker – 
Vestveien 22, Nordre Follo kommune 
 
HKV er et verktøy som skal sikre at vi ivaretar helse i kommunens planer. Forslagsstiller skal 
utarbeide HKV for reguleringsplaner, jf. Nordre Follos kommuneplan 2019-2030 § 18.13. 
Forslagsstiller skal levere HKV samtidig med planinitiativet, men være et levende dokument i 
reguleringsarbeidet. Forslagsstiller skal levere en oppdatert HKV sammen med planforslaget, og den 
skal omtales i planbeskrivelsen og saksfremlegget når planen skal til første gangs behandling.  

 

Hovedutfordringer for folkehelsen i Nordre Follo kommune 
• Sosiale helseforskjeller 

• Psykisk helse og livskvalitet hele livet 

• Utenforskap 

• Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn 

• Fysisk helse og levevaner   

Konsekvenser av påvirkningsfaktorer  
Helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Nordre Follo kommune er beskrevet i Planstrategi 2020-
2023 og Strategi og handlingsplan 2020-2023. Konsekvensene av utbygging påvirker helsen vår og 
konsekvensene er forskjellige for ulike grupper i befolkningen, for eksempel barn- og unge, eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at utbyggere og kommunen kjenner til relevante 
påvirkningsfaktorer og hvilke grupper de påvirker slik at vi ikke viderefører uheldige miljø- og 
samfunnsmessige forhold.   
 

Tabell 
Tabellen på neste side er fylt ut og vurdert med tanke på hvordan reguleringsplanen 

• påvirker helsen til de som (1) bor i området/naboer og (2) de som skal flytte inn/brukerne av 

området.  

• bidrar til å utjevne eller øke sosiale helseforskjeller. 

Dokumenter som kan være til hjelp for å utarbeide HKV 
• Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 – Plankart og planbestemmelser 

• Folkehelseprofil for Nordre Follo 2020  

• Planstrategien 2020-2023  

• Strategi og handlingsplanen 2021-2024 

• NIBIR rapport «Fortett med vett» 

• Sosialt bærekraftige lokalsamfunn (FHI)

https://www.nordrefollo.kommune.no/om-nordre-follo-kommune/Styringsdokumenter/kommuneplan/
file:///C:/Users/12436/Downloads/Folkehelseprofil-2020-nb-3020-Nordre%20Follo.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/kommuneplan/planstrategi-nordre-follo-2020-2023-vedtatt-15.04.2020.pdf
https://pub.framsikt.net/2021/nfollo/bm-2021-shp_2021-2024_web/#/
http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/filer/Fortett%20med%20vett.pdf
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/sosialt-barekraftige-lokalsamfunn/
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Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Støy 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Ny bebyggelse fungerer som støyskjerm mot 
jernbanen, og Tinghuset kan oppleve 
redusert støy. 
 
Det framgår av trafikkvurderingen som er 
utarbeidet til planforslaget at planlagt 
utbygging antas ikke å medføre trafikk av et 
omfang som gir vesentlig støy. 
 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
1 Det kan bli mer støy fra veitrafikk. Det skal 
bygges et kontorbygg som kan føre til en økning i 
personbiltrafikken.  
 
 
 
 
2 Det blir støy fra anleggstrafikk i anleggsfasen. 
 
 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
1 Økningen i trafikk som følge av flere ansatte og 
besøkende til nytt kontorbygg gjelder i hovedsak 
på Vestveien som er en gjennomfartsvei. Det er et 
begrenset antall boliger som blir berørt. Det legges 
opp til få parkeringsplasser for å stimulere til bruk 
av kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
2 I bestemmelsene er det satt tids- og støykrav til 
anleggsarbeid.  
 

Luft/støv 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Det framgår av trafikkvurderingen som er 
utarbeidet til planforslaget at planlagt 
utbygging antas ikke å medføre trafikk av et 
omfang som gir vesentlig støv. 
 

Eksisterende beboere/naboer 
 
 
1 Mulighet for utslipp av svevestøv i 
anleggsfasen. 
 
 

Eksisterende beboere/naboer 
 
 
1 Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan som 
beskriver tiltak for å redusere støvproduksjon og 
spredning i anleggsfasen.  
 
 

Forurensing 

Eksisterende beboere/naboer  
 
Det er gjennomført miljøtekniske 
grunnundersøkelser og det ble ikke påvist 
forurensede masser på eiendommen som 
ikke kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet.  

Eksisterende beboere/naboer 
 
1 Det kan bli mer forurensning fra veitrafikk. Det 
skal bygges et kontorbygg som fører til en økning 
i personbiltrafikken.  
 
 
 

Eksisterende beboere/naboer 
 
1 Reguleringsplanen legger til rette for sykling og 
gange. Nærheten til Ski stasjon gjør det lett å 
ankomme med tog. Det går rutebuss i Vestveien. 
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Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Stråling 

 
 
Ifølge NGUs radonkart er det moderat fare 
for radon i området. 
 
Planforslaget medfører ikke oppføring av 
høyspentlinjer. 

Brukere av bygningen 
 
1 Det kan være radon i grunnen. 
 
 
2 Det kan bli behov for oppføring av ny 
trafostasjon.  

Brukere av bygningen 
 
1 Ingen tiltak i reguleringsplanen. Tiltak mot radon 
er sikret i teknisk forskrift. 
 
2. Trafostasjon oppføres iht. krav og retningslinjer 
fra netteier.   
 

Personskade 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Etablering av tosidig fortau og fjerning av 
parkeringsplasser på terreng bedrer 
trafikksikkerheten sammenlignet med 
dagens situasjon.  
 
Det er ikke registrert ulykker mellom 
kjøretøy i området. Det er registrert tre 
fotgjengerulykker i området og ingen 
innenfor planområdet. 
 
 
 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
1 Økt trafikk kan gi en økning i mulige 
trafikkulykker.  
 
 
 
 
 
2 Det kan forekomme personskade i forbindelse 
med anleggsfasen. 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
1 Det etableres fortau og atkomst som sikrer en 
god løsning for alle eiendommene i området og gir 
en konsekvent trafikkdeling med tydelig 
trafikkstruktur og prioritering av myke trafikanter. 
Det anbefales å utbedre eksisterende gangfelt ved 
rundkjøringen. 
 
2 Bestemmelse om at det i anleggsperioden skal 
gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god 
fremkommelighet for gående og syklende forbi 
planområdet, med separat gangvei med fast 
sklisikkert dekke, min. bredde 2,5 meter, god 
belysning, skilting og manuell dirigering av 
anleggstrafikk.  
 
Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver har 
ansvaret for å drive systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i en virksomhet. 
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Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Kvalitet på 
uteområder 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Det etableres et nytt allment tilgjengelig torg 
mellom eksisterende og nytt bygg. Torget 
blir universelt utformet og får 
oppholdsarealer og sitteplasser med gode 
sol- og lysforhold. 
 
Det tilføres mer vegetasjon i planområdet 
slik at det blir flere grønne, permeable 
overflater rundt bebyggelsen samt grønt tak 
på nytt kontorbygg.  
 

   

Grønt-
områder 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Friområdet rundt Finstadbekken 
opparbeides med vegetasjon. 
 
Grå og tette dekker innenfor arealer avsatt 
til friområde vil bli opparbeidet med grønne 
absorberende flater og vegetasjon. 
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Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Fysisk 
aktivitet 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Bedre og mer attraktive gang- og 
sykkelveiforbindelser og -fasiliteter vil styrke 
muligheten for fysisk aktivitet og øke antall 
mennesker som sykler og går til jobb i stedet 
for å kjøre bil. 
 
Kontorbygget kan ha egne treningsfasiliteter 
for brukerne.  
 

  

Opplevd 
trygghet 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Etablering av torg og tosidig fortau vil 
oppleves tryggere for myke trafikanter enn 
dagens situasjon. 
 
Uterommet vil være offentlig tilgjengelig, 
oversiktlig og utstyrt med belysning som vil 
gi økt følelse av trygghet.   
 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
1 Dårlig vedlikeholdte utearealer og bygg kan 
skape følelse av utrygghet. 
 
 
2 Uoversiktlige og avskjermede utearealer med 
lite innsyn kan gi følelse av utrygghet. 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
1 Utearealer og bygg utformes med tanke på 
varighet og effektiv drift og vedlikehold. Det legges 
vekt på god arkitektur og estetikk. 
 
2 Utearealene utformes med tanke på innsyn og 
oversiktlighet.  
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Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Arbeids-
marked 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Kontorbygget vil gi nye, lokale arbeidsplasser 
og vil bidra til områdeplanens intensjon om 
høy andel sysselsetting i området.  
 
Arbeidsplasser lokalt i Ski vil medføre mindre 
pendling og kortere reisevei. 
Bygget ligger kun 400 m fra Ski stasjon og er 
lett tilgjengelig med tog og buss. 
 
Sosiale helseforskjeller 
Arbeidsplasser vil få flere ut i lønnet arbeid, 
noe som vil kunne bidra til å redusere sosiale 
helseforskjeller.  
Bygget skal leies ut til NAV, som har som et 
av sine formål å minske sosiale 
helseforskjeller. 
 

  



   

Helsekonsekvensvurdering for Vestveien 22, 12.05.2022     Side 7 av 9 
  

  
 
Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Private og 
offentlige 
tjenester 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Bebyggelsen reguleres til kombinert formål 
kontor/tjenesteyting. Eksisterende 
bebyggelse huser Follo Tingrett. Nytt 
kontorbygget skal leies ut til NAV. Både 
eksisterende og ny bebyggelse vil dermed 
påvirke offentlig tjenesteyting direkte. 
 
Tomten ligger sentralt plassert i Ski sentrum 
med god tilgang til alle offentlige og private 
tjenester på stedet. 
 

  
 
 

Mobilitet 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Etablering av tosidig fortau og restriktiv 
parkeringsnorm og vil bidra til økt grønn 
mobilitet og at flere velger sykkel og gange 
fremfor privatbil. 
 
Bedre sykkelparkering og sykkelfasiliteter i 
bygg kan føre til at flere sykler.   
 
Tomten ligger kun 400 m fra Ski stasjon og 
vil være lett tilgjengelig for tog- og 
bussreisende. 
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Positive konsekvenser 
 

Negative konsekvenser Avbøtende tiltak 

Møteplasser 

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Det etableres et nytt, felles atkomsttorg 
mellom nytt bygg og Tinghuset. 
 

  

Identitet og 
tilhørighet  

Eksisterende beboere/naboer og brukere av 
bygningen 
 
Planforslaget ivaretar det kulturhistoriske 
særpreget ved at Finstadbekken løftes frem 
gjennom oppgradering av friområdet. 
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Oppsummering 
• Oppsummering av de viktigste funnene i tabellen: 

Planforslaget utnytter et parkeringsareal mellom Tinghuset og sporområdet til nytt kontorbygg med et felles torg. Helsekonsekvensene er 
overveiende positive ved at det blir økt andel næring, park, felles utearealer og bedre gang-/sykkelforbindelser i området. Dette gir flere 
arbeidsplasser i Ski sentrum, bedre utearealer og bedre muligheter for fysisk aktivitet i form av gange og sykling. 

 

• Hvordan skal reguleringsplanen løse utfordringene tabellen viser? 

Utfordringene er knyttet til økt trafikk, negativ påvirkning i anleggsperioden og utforming av utearealene. Dette løses ved å stille krav til 
utformingen av utearealene med tanke på belysning, oversiktlighet, plassering av avfallsdunker og mobilmaster og trafikksikker utforming 
av veisystemene. Det innføres krav for støyende arbeid i anleggsperioden. 

 

• Hvordan vil reguleringsplanen påvirke helsen til de som (1) bor i området/naboer og (2) de som skal flytte inn/brukerne av området? 

Det vil være helsegevinster ved dette planforslaget i form av flere arbeidsplasser, tilrettelegging for økt fysisk aktivitet gjennom bedre 
gang-/sykkelveiforbindelser til/fra planområdet. Opprusting av regulert friområde og felles atkomsttorg for byggene vil også bidra i positiv 
retning. 

 

• Bidrar reguleringsplanen til å utjevne sosiale forskjeller eller øke forskjellene? 

Hensikten med planforslaget er å oppføre et kontorbygg som vil gi flere arbeidsplasser. Leietaker vil være NAV Nordre Follo. Planforslaget 
vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller både fordi det etableres arbeidsplasser og fordi leietaker er NAV, som har som et av sine formål å 
utjevne sosiale forskjeller. 


