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1 Innledni ng
1.1 Hensikten med planen
Kirkeveien 1 ønskes omregulert for å tilrettelegge for bymessig fornyelse av eiendommen,
med næring/kontor og boliger. Eksisterende bebyggelse vil påbygges, parkering etableres i
underjordisk garasjeanlegg og nytt bygningsvolum oppføres langs Kirkeveien, i henhold til
nylig vedtatt sentrumsplan for Ski.

1.2 Tiltakshaver og fagkyndig
Tiltakshaver er Kirkeveien 1 AS, og fagkyndig er Lund+Slaatto Arkitekter AS. Kirkeveien 1
AS er et heleid datterselskap av Ski Sentrum AS.

1.3 Bakgr unn
Eiendommen ble ervervet av Ski Sentrum AS i 2014 og ligger 100 meter fra Ski stasjon.
Eksisterende bebyggelse er fra 1985, med 3 etasjer over bakken, bygget med teglstein som
kledning. Første etasje er utleid til hhv. Vinkl AS, EveryMatrix og Nordialog, andre etasje står
tomt, mens tredje etasje er utleid til Mobaro Norge AS og NorConsult. Med bakgrunn i nylig
vedtatt områdereguleringsplan for Ski sentrum, foreslås eiendommen utviklet med boliger og
mulighet for forretninger, bevertning og kontorer.

1.4 Tidliger e r elevante politisk e vedtak
Områdereguleringsplan for Ski sentrum ble vedtatt, med ikrafttredelse fra 11. mai 2016.
Denne legger føringer for formål, utnyttelse, høyder med mer for eiendommen.
Miljøverndepartementet stadfestet reguleringsplanen for Follobanen i Ski kommune, den
10.10.2013, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012. Den delen av planen som omfatter
jernbaneformål er videreført i områdereguleringsplan for Ski sentrum. Follobanen er Norges
største samferdselsprosjekt og er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.
Banen skal være ferdig i desember 2021, og innebærer en helt ny Ski stasjon med seks spor
og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass.
Realisering av Follobanen med ny Ski stasjon innebærer et betydelig vekstpotensial for Ski
sentrum.
Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum ble vedtatt i kommunestyret
02.05.2018.

1.5 Kr av om konsekvensutr edning
Planinitiativet er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med
tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor
ikke konsekvensutredes.

1.6 Endr inger fr a før stegangsbehandli ng
-

Høyden på bebyggelsen mot Parkaksen er senket til 4 etasjer mot Rutheim-gården
Blågrønn faktor er økt fra 0,55 til 0,62 og følger Norm for blågrønn faktor i
boligprosjekter i Oslo (Juni 2018).
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-

-

Innvendig fri høyde i parkeringsanlegg innenfor felt f_PA er økt til 2,4 i hele
parkeringsanlegget.
Andelen parkeringsplasser i parkeringsanlegget innenfor felt f_PA som skal ha
ladepunkt for el-biler er økt fra 20 % til 50 %, og det skal bygges slik at det senere er
mulig å tilrettelegge 100 % av parkeringsplassene for opplading.
Andelen handicapplasser er økt fra 5 % til 10 % både i parkeringsanlegget under
bebyggelsen i felt BKB og i parkeringsanlegget i felt f_PA.
Det er lagt inn bestemmelse om at giftfrie og miljøvennlige materialer, og om underlag
med plast- og gummigranulater.
Det er lagt inn mulighet for inntil to boenheter på mellom 25 m² og 35 m².
MFUA er økt fra 15 % til 20 %, og er nå i tråd med områdeplanen, og det legges til
rette for etablering av takterrasser.
Det er lagt inn bestemmelse om utforming av parkeringsplasser.

Det er avholdt møte med Follo Ren for å avklare løsning for avfallshåndtering i midlertidig
situasjon, frem til Parkaksen opparbeides med nedgravd avfallsløsning. Både fremtidig og
midlertidig løsning for renovasjon skal utredes til søknad om tillatelse til tiltak, og godkjennes
av Follo Ren før rammetillatelse gis.
Planbestemmelsene er oversendt Statens Vegvesen, som har godkjent formuleringene
omkring forholdet til FV 152 Kirkeveien. Dette forholdet vil det jobbes videre med i
prosjekteringsfasen slik at adkomst til planområdet og kotehøyder samkjøres.

2 Besk r ivelse av planomr ådet
2.1 Beliggenhet, avgr ensning, stør r else
Forslagsstillers eiendom er registrert med adressene Kirkeveien 1 og Parkaksen 4,
gårdsnummer 134, bruksnummer 56. Ifølge matrikkelen måler eiendommen 2590 m2.
I samråd med Ski kommune er planområdet utvidet til også å omfatte deler av tilstøtende
eiendommer.

2.2 Eiendomsfor hold
Planområdet omfatter hele eiendommen:
Kirkeveien 1, Parkaksen 4 (gnr 134 / bnr 56)

Eiet av: Kirkeveien 1 AS
(Ski Sentrum AS)

Planområdet er utvidet utover denne eiendommen for å samsvare med formålsgrenser satt i
områdereguleringsplan for Ski sentrum, i tillegg til å inkludere deler av Parkaksen for
helhetlig å kunne vurdere fremtidige atkomstforhold til eiendommer som ellers ville være uten
kjøreatkomst grunnet den planlagte omgjøringen av Jernbaneveien til kollektivgate.
Følgende eiendommer berøres av utvidelsen:
Del av Parkaksen (gnr 134 / bnr 245)
Del av Kirkeveien 3, Parkaksen 6 (gnr 134 / bnr 62)
Del av Idrettsveien 8 (gnr 134 / bnr 79)

Eiet av:
Eiet av:
Eiet av:

Ski kommune
Ski kommune
Ski kommune
2

Del av Jernbaneveien 2, Parkaksen 2 (gnr 134 / bnr 133) Eiet av:
Planområdets arealstørrelse totalt:
Hvorav:

5327 m²

Eiendom:
Kirkeveien 1, Parkaksen 4 (gnr 134 / bnr 56)
Del av Parkaksen (gnr 134 / bnr 245)
Del av Kirkeveien 3, Parkaksen 6 (gnr 134 / bnr 62)
Del av Idrettsveien 8 (gnr 134 / bnr 79)
Del av Jernbaneveien 2, Parkaksen 2 (gnr 134 / bnr 133)

Areal:
2106 m²
2681 m²
370 m²
128 m²
42 m²

Rutheim AS

Formål:
GV, Komb. formål
Park, Gatetun
Gangvei
Gatetun
Gangvei

Planområdet er justert i dialog med Statens vegvesen og omfatter ikke lenger Kirkeveien,
som skal reguleres av Statens vegvesen.
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2.3 Situasjon

Figur 1: Eksisterende situasjon

Figur 2: Mulig fremtidig situasjon
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2.4 Stedets kar ak ter / dagens br uk
Eiendommen Kirkeveien 1 ligger sentralt plassert i Ski, ca. 100 meter fra Rådhusplassen og
ca. 150 meter fra Ski stasjon, omkranset av 30-tallsgårdene Rutheimgården og Næssbygget
på nord- og vestsiden og teglbebyggelse fra 80-tallet på syd- og østsiden.
Eiendommen er i dag en asfaltert parkeringsplass, med en eksisterende bygning i 3 etasjer
på søndre del av tomten, bygget i 1985. I Ski sentrum var det pr. 2013 ca. 1000 bosatte og i
underkant av 5000 arbeidsplasser (sammenlignet med 30 200 innbyggere i hele kommunen
pr januar 2016). Bebyggelsen i Ski sentrum er blandet. Sentrumskvartalene øst for jernbanestasjonen, som rammes inn av Kirkeveien, Sanderveien og Jernbaneveien, består av urban
bebyggelse med handel, næring og boliger. I sør er det en stor andel arealkrevende
handelsvirksomheter. På vestsiden av jernbanestasjonen er det store ubebygde arealer, og
nord for Kirkeveien og omkransende sentrumsbebyggelsen er det småhusbebyggelse.

2.5 Landskapsbilde
Avgrensningen av «Skibyen» dannes av terrengformer, randsoner og dyrket mark
(Grøntsoneplan, Ski tettsted). En relativt klar avgrensning mellom det omkringliggende
jordbrukslandskapet og sentrumsbebyggelsen bidrar til at Ski oppleves som en «by i åpent
kulturlandskap». Ankommer man Ski med toget fra Oslo er dette tydelig.
Eiendommen ligger på/ved raet som går øst-vest gjennom den nordlige delen av Ski by.
Til tross for en grønn ramme fremstår Ski sentrum som lite grønt. Sentrum består
hovedsakelig av harde flater og det er liten sammenheng i den bymessige beplantningen. Ski
sentrum har flere byparker og grønne byrom, men det er mangel på offentlige uterom med
mye aktivitet. Parkene består hovedsakelig av trær og gress og er lite differensiert med tanke
på bruksmuligheter og aktiviteter.

2.6 Tr afikale for hold
2.6.1 Vei
Kirkeveien har i dag en ÅDT på 7000 og Jernbaneveien en ÅDT på 9200 (begge tall fra
Vegvesenet, 2015). Tungtrafikk er ca. 6% av ÅDT for begge veiene. Begge veiene har
fortau, men er preget av å være utformet som hovedveier, og i liten grad som bygater.
Kirkeveien skal omreguleres med ny tverrprofil. Foran planområdet vil den nye veien vil ha
eget sykkelfelt i hver retning med beplantningsfelt og fortau inn mot bebyggelsen på begge
sider av veien.
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Figur 3: Snitt som viser en typisk fremtidig situasjon i Kirkeveien. Tegningen er foreløpig da reguleringsplanen er
under utarbeidelse.

Eksisterende kjøreatkomst til eiendommen er direkte fra Kirkeveien, samt nedkjøringsrampe
fra Jernbaneveien, via kulvert under Parkaksen, ned til kjeller under eksisterende
bebyggelse.
Områdereguleringsplanen legger opp til en stenging av kjøreatkomsten fra Jernbaneveien.
2.6.2 Par ker i ng
Det er i dag 35 oppmerkede parkeringsplasser for bil på nordre del av eiendommen. Disse
plassene nås via innkjøring fra Kirkeveien. I tillegg har Kirkeveien 1 bruksrett til 10 plasser på
kjellernivå, som nås via rampe/kulvert fra Jernbaneveien.
2.6.3 Kollekti vdekning
Det er ca. 150 meter gangavstand mellom eiendommen og Ski jernbanestasjon. Fra 2021 er
Follobanen planlagt ferdigstilt, og reisetid til Oslo S vil da være på 12 minutter fra Ski
Stasjon.
Det går busser både fra Ski stasjon (i Jernbaneveien) og Ski stasjon (i Nordbyveien), som til
sammen har med ni tilknyttede busslinjer.

2.7 Kultur minner / Kultur landskapet
NIKUs DIVE-rapport peker på Raet med fornminner og bebyggelsen i sveitserstil (sporene
etter den) som ligger langs Kirkeveien som en av de viktigste kvalitetene i området.
«Portalen» med de to funkisbygningene (Rutheimgården fra 1933 og Torvang/Næssgården
fra 1940) blir også trukket frem som viktige kulturminner for Ski, som de første eksemplene
på murgårder i Ski sentrum.
Kirkeveiens trase i dag samsvarer med hovedvegsystemet fra 1883. Like nord for Kirkeveien
går det historiske veifaret Gamle Nordbyvegen.

2.8 Støy og annen for ur ensning
Ski sentrum er et kollektivknutepunkt preget av støy fra veitrafikk og togtrafikk. Togtrafikk
utgjør den dominerende støykilden i området rundt Ski stasjon, og veitrafikk dominerer langs
de trafikkerte veiene. De fleste boliger langs veiene vil ha fasader i rød eller gul sone, men
mange har også stille side og tilgang til stille uteoppholdsarealer. Bygningsmasser i nærhet
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til veier og jernbane skjermer effektivt sentrumsområdet som omkranses av Kirkeveien,
Jernbaneveien og Sanderveien.

2.9 Natur mangfold
I følge kartgrunnlaget til miljøstatus.no, er det ikke registrert bevaringsverdige arter innenfor
planområdet. Det er heller ikke registrert slike funn i nærheten av planområdet. Mesteparten
av eiendommen er i dag asfaltert. Trærne som sto langs Kirkeveien er felt av Bane NOR i
forbindelse med arbeidet med Kirkeveien. Det er noen mindre busker langs
eiendomsgrensene, samt innslag av parkmessig beplantning i Parkaksen.

2.10 Fr iluftsliv, r ekr easjon
Bynære skogsområder med turstier omkranser Ski, med naturreservatene Midtsjøvann,
Rullestad og Nærevann i nordøst, Bollerudåsen mot nordvest, Kjølstadskogen i vest og
Skorhaugåsen i sydøst. Planområdet er ikke til benyttelse for rekreasjon.
Nord for Kirkeveien ligger Vestraatparken, som er det største parkområdet i tilknytning til Ski
sentrum.

2.11 Teknisk infr astr uktur
Planområdet grenser mot offentlig infrastruktur for vei, vann og avløp.
I forbindelse med pågående opparbeidelse av Kirkeveien legges det til rette for påkobling av
både ny og eksisterende bebyggelse på eiendommen til nytt VA-anlegg i Kirkeveien.

2.12 Fjer nvar me
Planområdet ligger innenfor Follo Fjernvarmes konsesjonsområde.

2.13 Gr unnfor hold
Terrenghøyden på innmålte borpunkter varierer mellom kote +134,4 og +134,7. Et punkt bak
bygget i sør har terreng på nivå kote +132,9. Moreneryggen nord i Ski sentrum ligger i østvest-retning, med løsmasser i grunnen. Planområdet ligger ca. 300 meter syd for denne
morenen. Det er store dybder til berg på tomten. Antatt berg er kun påtruffet i to punkter i
henholdsvis 47,5 m og 45,6 m dybde i den vestre delen av tomten. I den østre delen er det i
to punkter boret til henholdsvis 53,6 m og 53,7 m uten at berg er påtruffet
Tomten ligger i et område med løsmasser bestående av fyllmasser. Nord for tomta viser
løsmassekartet overgang til marin strandavsetning. Det er i henhold til kart fra NVE ikke
noen registrerte kvikkleiresoner i området. Det er ikke funnet kvikkleire (sprøbruddmaterialer)
på tomten i forbindelse med utførte grunnundersøkelser. Det er dermed ikke fare for
områdeskred.
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3 Planstatus
3.1 Statli ge planr etningslinjer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det
legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode
uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt. Utbyggingsmønster og transportsystem
må samordnes for å oppnå effektive løsninger.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare (pkt. 5a). I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok
og egner seg for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, kan
brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og
voksne (pkt. 5b). Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til
barnehager (pkt. 5c). Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller
friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning (pkt. 5d).

3.2 Kommuneplanens ar ealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Ski kommunestyre fra 22. juni 2011. Planområdet er i
denne avsatt til sentrumsformål.
Området er båndlagt for regulering etter PBL, hvilket innebærer at detaljregulering ikke kan
vedtas og tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1,20-2, 20-3 og 20-4 ikke kan finne sted, før
områderegulering er vedtatt:

3.3 Gjeldende r eguler ing
Områderegulering for Ski sentrum ble vedtatt med ikrafttredelse fra 11. mai 2016

Figur 4: Utsnitt fra områdeplan for Ski sentrum
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Eiendommen og de inkluderte delene av nabotomtene som inngår i planområdet er i dag
regulert av områderegulering for Ski sentrum til følgende:
-

Sentrumsformål (S2)
BYA 85 %, Kote +152 (5 etasjer), maks 50 % bolig av totalt BRA
Førsteetasjer skal benyttes til andre formål enn bolig der fasade vender ut mot
vei/offentlig rom. Maksimal andel bolig av totalt bruksareal kan justeres på bakgrunn
av en handelsanalyse for Ski sentrum og ut fra endelig fastsatt byggehøyde ved
detaljregulering.
Utbygging kan ikke finne sted i kvartaler som grenser til gatene GT1-17 før det
foreligger en helhetlig design- og funksjonsplan.
Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse og anlegg skal alle tilgrensende
felles infrastrukturtiltak være sikret etablert.

-

o_Park2
Skal ha stort innslag av grønt gjennom bruk av vann og vegetasjon som
opplevelseselement. Parkene skal tilby arealer for opphold, lek og ulike former for
aktiviteter rettet mot et bredt spekter av befolkningen.

-

o_GV1
Skal være offentlig tilgjengelig og opparbeides som del av det omkringliggende
gatenettet

-

o_GV2
Skal være offentlig tilgjengelig og opparbeides som del av det omkringliggende
gatenettet

-

o_GT4
Innenfor sentrumskjernen skal prinsippet om sambruk (shared space) legges til
grunn. Som grunnlag for detaljprosjektering av gater og plasser skal det utarbeides
en samlet design- og funksjonsplan for sentrumskjernen. Planen skal avklare
gatebruken i sentrum, herunder arealer for gående og syklende,
overvannshåndtering, vegetasjon, belysning, oppholds- og møbleringssoner,
varelevering, korttidsparkering og sykkelparkering.
Torget skal utformes som gågate med mulighet for sykling, opphold og rekreasjon.
Det skal legges vekt på gode overganger mellom gater, plasser og parker, med høy
materialkvalitet og bruk av vann og vegetasjon som opplevelseselement. Kommunen
kan tillate tidsbegrensede og flyttbare konstruksjoner, salgsboder og uteservering i
gater og plasser.
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3.4 Funksjons- og designplan

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum ble vedtatt i kommunestyret
02.05.2018. Denne planen legger føringer for blant annet; sykkelparkering, håndtering av
overvann, grøntstruktur, kjøremønster for personbiler, varetransport og andre nyttekjøretøy,
utforming av parker og brukervennlighet for gående og syklende.
I omtalen av Parkaksen vektlegges det at parken skal skape en god forbindelse både visuelt
og opplevelsesmessig mellom Ski stasjon og Rådhuset.

10

4 Besk r ivelse av planfor slag
4.1 Reguler ingsfor mål
Området foreslås regulert til følgende formål:
-

Kombinert byggeformål bolig/kontor/forretning/bevertning (BKB)
Det legges til rette for etablering av næringsarealer på gateplan og ca. 40 boliger i
overliggende etasjer, med et løftet gårdsrom på taket over næringsarealene.

-

Nedkjøringsrampe (f_V)
Nedkjøringsrampe til parkeringsanlegg under bebyggelse og under terreng i
Parkaksen, samt fremtidig bebyggelse i sentrumsplanens Felt S7.

-

Gatetun (o_GT)
Utformes i henhold til design- og funksjonsplan for Ski sentrum.

-

Gangveier (o_GV1, o_GV2)
Utformes i henhold til funksjons- og designplan for Ski sentrum.

-

Parkeringsanlegg (f_PA)
Anlegges under bebyggelse og under terreng i Parkaksen. Nedkjøring skjer via felt
f_V.

4.2 Bolig og nær ing
4.2.1 Lokali ser i ng
Eksisterende bygning bevares i to etasjer dersom dette er bygningsteknisk og økonomisk
rasjonelt, og videreføres med formål kontor/næring. Ca. 20 leiligheter etableres fra plan 3-6.
Mot Kirkeveien etableres en ny lamell med publikumsrettet virksomhet på gateplan og ca. 20
leiligheter på plan 2-6. Mellom de to lamellene etableres et løftet gårdsrom, med
næringslokaler på gateplan.
4.2.2 Plasser i ng og utfor ming
Bebyggelsen samsvarer med foreslått struktur i den nylig vedtatte områderegulering for Ski
sentrum, med en lamell i nord langs Kirkeveien, og en lamell i syd. Begge lamellene gis en
utforming med redusert høyde mot den bevaringsverdige Rutheimgården. Den reduserte
byggehøyden i lamellen mot Kirkeveien er også begrunnet med hensynet til den
bevaringsverdige Næssgården (Torvang).
4.2.3 Atkomst
Kvartalet vil få kjøreatkomst fra Kirkeveien, med nedkjøring via rampe i gangveien o_GV2 til
underjordisk anlegg. Atkomsten vil tilrettelegges for å kunne utnyttes av flere eiendommer
ved fremtidig utvikling av disse, slik at antallet avkjørsler fra Kirkeveien kan reduseres til et
minimum. Dette er et viktig grep som følger av redusert mulighet for kjøring med privatbil i
Idrettsveien og Jernbaneveien.

11

4.2.4 Par ker i ng
Det reguleres et parkeringsanlegg under terreng i felt BKB, med ca. 34 plasser for bil, og ca.
80 plasser for sykler. I tillegg reguleres det et parkeringsanlegg under terreng under felt
o_GT. Dette anlegget antas å ha et potensial på omlag 70 plasser for bil, eventuelt færre
plasser for bil men med et innslag av sykkelparkering.
4.2.5 Renovasj on og var elever i ng
Det reguleres mulighet for plassering av renovasjon i Parkaksen. Ved oppgradering og
aktivisering av Parkaksen vil det bli behov for avfallsløsning for parken, og denne vil kunne
etableres i fysisk sammenheng med avfallsløsningen for prosjektkvartalet. En slik
samlokalisering vil være rasjonell og innebære et minimum av inngrep i Parkaksens areal.
I påvente av opparbeidelse av Parkaksen vil dagens løsning med henting av
avfallsbeholdere i kulverten under Parkaksen opprettholdes. Ved søknad om tillatelse til tiltak
vil det utredes mulighet for en midlertidig løsning med dypoppsamlere på terreng i Parkaksen
inntil Parkaksen opparbeides med nedgravde avfallsbeholdere.
Varelevering med mindre biler vil kunne skje via kvartalets underjordiske parkeringsanlegg.
Høyden på rampen er begrenset til 2,4 m for at ikke rampen skal spise for mye av
gangveien. Varelevering med større biler vil skje på gateplan fra Jernbaneveien.
4.2.6 Over vann
Ved søknad om utbygging av området skal det lages en plan for hvordan overvann
håndteres og fordrøyes. Takvann og annet overvann skal fordrøyes på egen tomt.
Fordrøyning av overvann kan skje i lukket fordrøyningsanlegg, grønne tak, sandfang,
oppfylte masser på tomta, regnbed eller andre åpne overvannsanlegg
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5 Konsekvenser av planfor slaget
5.1 For hold til eksister ende planer
5.1.1 Omr åder eguler ingsplan for Ski sentr um
Planforslaget ivaretar i all hovedsak føringene fra områdereguleringen for Ski sentrum. Som
resultat av videre prosjektering legges det opp til mindre avvik på følgende:
• Høyder
• Andel bolig/næring
• Bebyggelsens fotavtrykk (BYA)
• Andel MFUA på terreng eller dekke/lokk over gateplan
• Formålsgrense o_GV2/S3
Høyder:
Inntil halvparten av bygningsvolumet mot Kirkeveien føres opp til 6 etasjer (lokal
høydeoverskridelse på 3,0 meter fra områdereguleringen). Dette kompenseres ved at
fasaden senkes til 4 etasjer i motsatt ende (høydereduksjon på 3,0 meter fra
områdereguleringen) mot den bevaringsverdige Rutheimgården.
Mot Parkaksen kan inntil 2/3 av bygningsvolumet føres opp til 6 etasjer (høydeoverskridelse
på 3,5 meter fra områdereguleringen), mens fasaden senkes til 4 etasjer i motsatt ende
(høydereduksjon på 2,5 meter fra områdereguleringen) mot Rutheimgården.
Bebyggelsen mellom de to hovedvolumene begrenses til én etasje.
Bolig/næringsandel:
1. etasje benyttes i sin helhet til næring. Det legges opp til aktive fasader med store glassfelt
mot nord, vest og syd. I tillegg vil 2. etasje i bebyggelsen mot Parkaksen benyttes til næring.
I bebyggelsen mot Kirkeveien er 2. etasje benyttet til boliger, slik at disse skal få direkte
tilgang til gårdsrommet. Næringsarealene utgjør dermed ca. 30 % av totalarealet over
terreng, mens boligarealet, inkludert atkomstarealer og rømning, samt andre tekniske
funksjoner utgjør ca. 70 %. Dette avviker fra områdereguleringens begrensning på 50 %,
men hovedintensjonen i områdereguleringen vurderes ivaretatt, ettersom kvartalet totalt sett
gir så mye næringsarealer som mulig mot gater og offentlig rom. Områdereguleringen åpner
dessuten opp for at andel næring/bolig kan justeres på bakgrunn av en handelsanalyse for
Ski sentrum.
Fotavtrykk/BYA:
Prosjektet har et fotavtrykk på 97 % BYA, mot områderegulerings begrensning på 85 %.
Overskridelsen skyldes at kvartalet gis sammenhengende fasader for næringslokaler, der
store deler av fotavtrykket er bebyggelse i kun 1 etasje. Dersom kun de to bygningsfløyene
legges til grunn for beregningen, gir dette til sammenligning en BYA på 59 %. Overskridelsen
av områdereguleringens begrensning for BYA skyldes følgelig ikke først og fremst
arealutnyttelse, men ønsket om å etablere sammenhengende og økonomisk robuste
næringslokaler mot offentlig rom. I tillegg vil et løftet gårdsrom gi et mer skjermet og solrikt
uteoppholdsareal for boligene.
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Uteoppholdsareal/MFUA
Områdeplanen for Ski sentrum legger opp til at minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal
være 20 % av boligenes BRA, hvorav 75 % skal ligge på terreng eller dekke/lokk over
gateplan. Planforslaget tilfredsstiller kravet til minste felles uteoppholdsareal (MFUA), men
avviker fra områdeplanen på punktet om andel uteoppholdsareal på terreng eller dekke/lokk
over gateplan. Mens områdeplanen legger opp til at minimum 75 % av MFUA skal plasseres
på terreng eller dekke/lokk over gateplan, er tallet i planforslaget 60 %. Prosjektets ytre
begrensninger og plassering midt i Ski sentrum gjør at det er vanskelig å tilfredsstille en
høyere andel uteareal på terreng eller dekke/lokk.
Prosjektet ligger imidlertid i umiddelbar nærhet til Parkaksen, som vil kunne tilføre et uteareal
på bakkeplan av høy kvalitet, som vil kunne benyttes av beboerne. Prosjektet har også
nærhet til o_Park4 og o_Park5 nord for Kirkeveien, som kan benyttes som rekreasjonsareal.
Formålsgrense o_GV2/S3
Formålsgrensen mellom felt o_GV2 og felt S3 i områdeplanen er flyttet ca. 3,5 meter
nærmere felt S3 for å sikre tilstrekkelig bredde i o_GV2 for å få plass til nedkjøring til p-kjeller
under bebyggelsen og under Parkaksen, samtidig som det gis plass til en gangvei gjennom
feltet. Denne løsningen gir en trygg og trafikksikker nedkjøring når Jernbaneveien omgjøres
til kollektivgate.
Felles infrastrukturtiltak:
Sikres gjennom rekkefølgekrav om at o_GV1, o_GV2 og o_GT skal være sikret opparbeidet
før brukstillatelse kan gis for felt BKB. Dette ivaretas gjennom utbyggingsavtale med
kommunen. Prosess for etablering av utbyggingsavtale er igangsatt. Gjennomføringsavtale
for infrastrukturtiltakene skal være inngått før igangsettingstillatelse kan gis.
5.1.2 Funksjons- og designplan for Ski sentr um
Planforslaget er i tråd med ambisjonene for
- Flere innganger
- Aktivitet på gateplan
- Kvalitet i materialer
- Oppbrutt struktur
5.1.3 Bar n og unges inter esser
Planforslaget har ikke negative konsekvenser for barn og unges interesser. Oppgradering av
offentlige arealer med gangveier og Parkaksen vil gi bedre sosial trygghet.

5.2 Estetikk
Planforslaget vil bidra til å omdanne og komplettere Kirkeveien som bygate, med en jevn og
sammenhengende fasade mot gaten. Eiendommen har en markert beliggenhet ved ankomst
til sentrum via Nordbyveien bro. Denne beliggenheten vil ytterligere markeres med volumets
opptrapping mot øst, samtidig som høyden er senket mot vest for å ivareta bevaringshensyn
til Rutheimgården og Næssgården. Kvartalet vil dannes med en søndre fløy, en nordre fløy,
samt et lavt mellomliggende volum som binder de to sammen og danner et
sammenhengende næringsareal mot gateplan, i tråd med føringer om aktive fasader i første
etasje. Søndre fløy vil hensynta eksisterende bygning og miljøet mot Parkaksen, mens
nordre fløy primært vil få Kirkeveien som uttrykksmessig premiss. Kvartalet vil få et muralt
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uttrykk, med lyse materialer i fasader for å skape et helhetlig anlegg og forsterke
områdekarakteren og sammenhengen med eksisterende pussede bevaringsverdige bygg,
som Rutheimgården og Næssgården.

5.3 Boligmiljø/ bokvalitet
Planforslaget vil tilby et bredt spekter av leilighetstyper, samtlige med private
uteoppholdsarealer med gode solforhold. De private uteoppholdsarealene vil bestå av
balkonger, terrasser i gårdstunet og takterrasser. Felles uteoppholdsarealer er plassert oppå
en næringssokkel, skjermet fra gaten. Denne løftingen av gårdsrommet, samt volumenes
nedtrapping og retningsdannelser gjør at det oppnås gode solforhold for både boliger og
utearealer. Det etableres også felles takterrasser, som vil bidra til varierte felles
uteoppholdsarealer.
Som hovedgrep foreslås de største leilighetene plassert i bygningsvolumet langs Kirkeveien,
mens de mindre leilighetene plasseres i volumet mot Parkaksen.
Leilighetssammensetningen er i tråd med føringene i områdereguleringsplanen.

5.4 Utear ealer
Planforslaget legger opp til et krav om at minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal utgjøre
minimum 20 % BRA bolig, hvorav minimum 60 % skal ligge på terreng eller dekke/lokk over
gateplan. Det legges opp til utearealer av høy kvalitet, med stort innslag av grønt.
Parkaksen ligger i umiddelbar nærhet til prosjektet, og med bilfri tilkomst, og vil være et godt
supplement til prosjektets utearealer. Prosjektet har også nærhet til o_Park4 og o_Park5
nord for Kirkeveien, som kan benyttes som rekreasjonsareal.

5.5 Landskap
Planforslaget medfører ikke kjente konsekvenser knyttet til grunnforhold, topografi eller
naturtype.
Det nye kvartalet vil etableres med grønne tak på de flatene som ikke benyttes til takterrasser for å oppnå en høyest mulig blågrønn faktor. Kommunens krav til blågrønn faktor er
på 0,8. Beregning av skisseprosjektet gir en faktor på 0,62, selv om en stor andel av arealet
er vegetasjonsareal med relativ stor dybde (som står i direkte sammenheng med høyde på
gulv i byggene, behov for avrenning fra faste flater til overflater med vegetasjon mm). Det er
ingen eksisterende trær på eiendommen, og det er lite hensiktsmessig å plante store trær,
som normalt ville gitt større utslag i blågrønn faktor. I og med at det allerede er lagt inn en
rekke «tilleggskvaliteter» i prosjektet vurderes en faktor over 0,62 som vanskelig å oppnå
uten å gå på bekostning av andre krav og funksjoner.

5.6 Tr afikkfor hold
Planforslaget legger opp til nedkjøring til underjordisk parkeringsanlegg fra Kirkeveien.
Ettersom det også i dag er innkjøring til overflateparkering fra Kirkeveien vil ikke dette føre
flere avkjøringer fra Kirkeveien enn i dagens situasjon. Atkomstrampen er imidlertid flyttet
noe lengre øst, og lenger bort fra krysset Kirkeveien/Jernbaneveien enn dagens avkjøring.
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5.6.1 Par ker ing
Eksisterende overflateparkering fjernes i sin helhet og erstattes av underjordisk
parkeringsanlegg. Det nye parkeringsanlegget vil kunne kobles sammen med kjelleren under
eksisterende bebyggelse på eiendommen. Atkomst til parkeringsanlegget vil skje fra
Kirkeveien, og vil tilrettelegges slik at naboeiendommer syd for Parkaksen kan knytte seg på
et fremtidig parkeringsanlegg under Parkaksen, og slik benytte seg av samme
nedkjøringsrampe.
5.6.2 Tr afi kkøkning
Planforslaget legger opp til en parkeringsdekning i tråd med områdereguleringen. For
parkeringsanlegget innenfor Felt S2 vil dette sannsynligvis ikke føre til noen trafikkøkning
sammenliknet med dagens overflateparkering, da det i dagens situasjon er mye brukt
avgiftsparkering på overflateparkeringen.
Dersom det etableres et underjordisk parkeringsanlegg i Parkaksen, slik reguleringen legger
opp til, vil dette, avhengig av anleggets størrelse, kunne føre til en økning i antall biler som
kjører av fra Kirkeveien. Totalt potensiale for et parkeringsanlegg i Parkaksen er omlag 70
plasser for bil, eventuelt færre men med et innslag av sykkelparkering.
Dersom feltene S1 og S7 også tilknytter seg den planlagte adkomsten vil antallet plasser for
bil potensielt kunne øke med henholdsvis 20 og 100 plasser.
5.6.3 Sykk elpar ker ing
Det etableres innendørs sykkelparkering på gateplan i tilknytning til boliginngangene. Antallet
sykkelparkeringsplasser i direkte tilknytning til inngangspartiene vil være noe lavere enn i
områdereguleringen for ski sentrum, men en økning i dette antallet ville gått på bekostning
av næringsarealet på gateplan. Øvrige parkeringsplasser er derfor lagt i parkeringsanlegg
under bygget. Nesten samtlige sykkelparkeringsplasser vil derfor være plassert under tak.
5.6.4 Kollekti vtilbud
Planforslaget følger opp retningslinjene fra områderegulering for Ski sentrum, med angitt
bredde for fremtidig kollektivtrasé i Kirkeveien.

5.7 Miljø
Det er foretatt en preanalyse av den planlagte bebyggelsen innenfor felt S2 med mål om å
BREEAM-sertifisere både næringsseksjonen og boligene i prosjektet. Preanalysen anslår at
bygget vil kunne få sertifiseringen BREEAM Very Good. BREEAM-sertifiseringen vil være
med på å motivere til bærekraftig design og bygging i alle ledd gjennom hele
byggeprosjektet. Klassifiseringen Very Good betyr at bygget/byggene vil plassere seg blant
øverste 25 % av nybygg (svært god praksis) når det gjelder byggets bærekraftige
egenskaper.

5.8 Teknisk infr astr uktur
Vann og avløp
Plassering av trykkøkningspumpe for sprinkler bør avklares nærmere i detaljprosjekteringsfasen og i dialog med brann- og redningsetaten, samt vann- og avløpsetaten.
Den planlagte utbyggingen vil ikke øke overvannsmengden eller avrenningsfaktoren.
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5.9 Støy
Av støykilder har man vegtrafikk med Kirkeveien på nordsiden, Jernbaneveien på vestsiden
sørover og Nordbyveien vestover for tomten. På tvers av Nordbyveien går Østfoldbanen
gjennom raet som Nordbyveien/Kirkeveien går oppå.
I områdereguleringen for Ski sentrum kan overskridelse av grenseverdiene for støy fra veiog jernbanetrafikk tillates dersom avbøtende tiltak gjøres. Som avbøtende tiltak legges det
ikke opp til ensidige leiligheter mot nord (Kirkeveien). De fleste leiligheter er gjennomgående,
og alle leiligheter vil ha minst ett soverom mot stille side.

Figur 6: Støy fra vei

Figur 5: Støy fra bane

Brekke Strand har i forbindelse med detaljreguleringen utført en støyfaglig utredning som
viser at kravene i områdereguleringen er oppfylt for støy fra vei. Det sørvestlige hjørnet av
bygget vil få et høyt støynivå på de øverste etasjene som følge av jernbanen. Dette kan
bøtes på ved hjelp av støydempende tiltak i de øverste etasjene.
Beregningene viser også at planforslaget tilfredsstiller områdereguleringens krav til minimum
75 % av felles uteoppholdsareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3.
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5.10 Sol-/ skyggefor hold

Figur 7: Sol-/skyggesituasjon 1. mai kl. 12.00

Det vises til planforslagets illustrasjonsvedlegg som inneholder sol/skyggeanalyse for
utfyllende detaljer sol-/skyggeforhold ved ulike tidspunkt. Med utgangspunkt i
områdereguleringens regulerte utnyttelse og tetthet, er solbelysning godt ivaretatt, både for
nabobebyggelse og for egen bebyggelse.
Det lave volumet mellom de to hovedvolumene er viktig av hensyn solforholdene for
eksisterende bebyggelse i Kirkeveien 3.

5.11 Natur mangfold
Det er i dag ikke registrert noe naturmangfold innenfor planområdet. Gjennomføring av
tiltaket vil gi økt biologisk mangfold, ved beplantning på tak, og dette vil gi levevilkår for
mange insektarter i tillegg til selve vegetasjonen. Med insekter vil også enkelte fugler få
bedrede levevilkår. Hvilke arter som kan få et bærekraftig livsgrunnlag her, vil avhenge av
hvilke plantearter som velges, og detaljløsninger ved senere prosjektering av tiltaket.

5.12 Kultur minner og kultur miljø
Prosjektet relaterer seg til Rutheimgårdens og Næssbyggets bevaringsverdier ved at det nye
bygningsvolumet senkes ned mot Rutheimgårdens høyde, og kvartalet utfylles mot
Kirkeveien slik at Rutheimgårdens kvartalsdannelse får en videreføring langs Kirkeveien mot
øst. Videre søker prosjektet å danne en materialmessig overgang mellom Rutheimgårdens
pussede murfasader og de mange kvartalene i teglstein i Ski. Dette løses ved at fasaden på
næringsarealene på første og delvis andre etasje gis en overflatebehandling med lys
sekkeskuring, mens overliggende etasjer utføres med pusset fasade. Dette grepet
gjennomføres for hele kvartalet, med sekkeskuring av næringsetasjen mot gateplan og
pussede fasader for boligetasjene. På denne måten er prosjektet med på å binde sammen
teglbebyggelsen i sentrumskvartalene med funkisbyggene i Kirkeveien.
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5.13 Univer sell utfor ming
Planforslaget vil tilrettelegge for terskelfri ferdsel på tvers av planområdet. Universell
utforming vil bli lagt til grunn for utforming av utomhusarealer.
Planforslaget innebærer ikke varige tiltak som har negative konsekvenser for
funksjonshemmede, bevegelseshemmede eller orienteringshemmede. Planlagt nybygg skal
tilrettelegges i henhold til gjeldende teknisk forskrift. I anleggsfasen skal det utvises
bevissthet i forhold til fremkommelighet på gateplan for personer med funksjonshemming,
bevegelseshemning eller orienteringshemming.

5.14 Bar n og unges inter esser
Det reguleres trafikktrygge gangveier og parkakser, som vil bidra til tryggere ferdsel for barn
og unge i Ski sentrum.

5.15 Samfunnssikker het
Sosial trygghet er avhengig av oversiktlige og attraktive fellesarealer. Prosjektforslaget
legger vekt på høy kvalitet på uteområdene, med god belysning. Rømning løses ved doble
trappeløp både i bygget mot Kirkeveien og i bygget mot Parkaksen.
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6 Planpr osess og medvir k ning
Oppstartsmøte:
10.06.2016
Varsel om oppstart: 28.06.2016 – 10.08.2016
Offentlig ettersyn
21.12.2018 – 08.02.2019

6.1 Hør ing av oppstar t av planar beid
Liste over merknader til forhåndsvarsling:
1. Akershus fylkeskommune – fylkesadministrasjonen
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
3. Jernbaneverket
4. Statens vegvesen
5. Follo brannvesen
6. Lokal Agenda 21 – forumet i Ski

21.06.2016
19.07.2016
11.07.2016
04.07.2016
05.08.2016
07.07.2016

Oppsummering av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentarer
1. Akershus fylkeskommune - fylkesadministrasjonen
Dato: 21.06.2016
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Fylkestinget
14.12.2015. Planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt.
Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester bør skje etter prinsippet om rett
virksomhet på rett sted. For forhold som gjelder fylkesveg viser fylkesrådmannen til uttalelse
fra Statens vegvesen. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner på eiendommen. En
nærmere utredning av forholdet til fornminner ansees ikke som nødvendig. Ny bebyggelse
bør ikke rage over eller dominere den verneverdige portalen inn til Kirkeveien, dannet av
Rutheimgården og Næsgården. Ny bebyggelse bør heller ikke tangere eller rage over Ski
rådhus. Etter fylkesrådmannens vurdering bør det derfor ikke åpnes for høyere bebyggelse
enn maksimal byggehøyde fastsatt i den nylig vedtatte områdeplanen. Dersom
kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som legges fram til offentlig
ettersyn, vil fylkesrådmannen vurdere å legge planen fram for politisk behandling med forslag
om innsigelse.
Forslagsstillers kommentar:
Kulturminneverdiene i området gir utgangspunkt for foreslått materialvalg og form/høyder for
volumene. Gesimsene er lave mot Rutheimgården i vest, og materialene tar opp i seg
tegluttrykket til Rådhuset og den pussede muren til funkisbebyggelsen. Enkelte steder vil
bebyggelsen være høyere enn regulert høyde i områdereguleringen, men dette
kompenseres med at høydene i det vesentlige vil ligge lavere enn regulert høyde.
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Dato: 19.07.2016
Basert på den oversendte informasjonen har Fylkesmannen ingen konkrete merknader.
3. Jernbaneverket
Dato: 11.07.2016
Jernbaneverket forutsetter at planen utarbeides i tråd med den nylig vedtatte
områdereguleringsplanen for Ski sentrum og har ellers ingen konkrete merknader til
planarbeidet. Jernbaneverket stiller en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen i
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging, samt i teknisk regelverk.
Forslagsstillers kommentar:
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Vedr. forholdet til områderegulering for Ski sentrum, vises det til kommentar til
fylkesadministrasjonens merknad. Vedr. nærhet til jernbanen, så vil prosjektet ikke medføre
noen direkte virkninger på jernbanen eller den nye stasjonen.
4. Statens vegvesen
Dato: 04.07.2016
I forbindelse med bygging av Ski stasjon vil Jernbaneveien bygges om til en bussgate med
tilhørende gateterminal. Det er derfor ikke ønskelig med atkomst til planområdet fra
Jernbaneveien (eksisterende kulvert). Atkomst må løses fra Kirkeveien.
Forslagsstillers kommentar:
Atkomst til kvartalet er løst fra Kirkeveien, via rampe til underjordisk parkeringsanlegg.
Løsningen tilrettelegges slik at også eiendommene syd for Parkaksen kan knyttes til samme
atkomst/parkeringsanlegg, ved fremtidige utviklinger av disse eiendommene.
5. Follo brannvesen
Dato: 05.08.2016
«Veiledning – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper» må legges til grunn for det
videre planarbeidet. Det må kunne dokumenteres at det er tilstrekkelig slokkevannskapasitet
med tanke på vannmengde, trykk, og antall uttak i forhold til planlagt bebyggelse innenfor
planområdet. Brann- og redningsforhold må inngå i planens ROS-analyse.
Forslagsstillers kommentar:
Merknaden tas til etterretning. Det vises til planforslagets vedlagte ROS-analyse.
6. Lokal Agenda 21 – forumet i Ski
Dato: 07.07.2016
Visuell innvirkning på Rutheimgården og Nesbygget må hensyntas. Områdets
kulturhistoriske verdier er omtalt i NIKUs oppdragsrapport «Kulturhistorisk stedsanalyse for
Ski sentrum». Det er viktig at det ikke bygges så høyt og voldsomt at Rutheimgården
«drukner». Det bes om gode illustrasjoner fra relevante ståsteder i sentrum.
Forslagsstillers kommentar:
Det vises til planforslagets illustrasjonsvedlegg, der forhold som fjernvirkning, sol/skygge og
relasjon til kulturminner er dokumentert.

6.2 Offentlig etter syn 21.12.2018-08.02.2019
Liste over merknader til forhåndsvarsling:
1. Akershus fylkeskommune – fylkesadministrasjonen
2. Fylkesmannen i Oslo og Viken
3. Statens vegvesen
4. NVE
5. Follo Ren

12.02.2019
01.02.2019
07.02.2019
20.12.2018
23.01.2019

Oppsummering av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentarer
1. Akershus fylkeskommune – fylkesadministrasjonen
Fylkesmannen mener det er uheldig dersom detaljplanen avviker vesentlig fra
områdeplanens bestemmelser omkring høyder ettersom områdeplanen fastsetter rammene
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for detaljregulering, og forutsetter at rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen mht
Kirkeveien videreføres i detaljplanen.
Forslagsstillers kommentar:
Gesimsene mot vest og Rutheimgården er senket med 2,5-3,0 meter sammenliknet med
områdeplanens høydebegrensning nettopp for å ta hensyn til den bebyggelsen i Ski sentrum
som er regulert til bevaring. Denne høydereduksjonen kompenseres med en økning i høyde
mot øst, men den regulerte kotehøyden vil fortsatt ligge under Rådhusets gesims.
Statens vegvesens merknader omkring rekkefølgebestemmelser innarbeides i planforslaget.
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen bemerker at det det må legges inn krav til vindu mot stille side i
reguleringsbestemmelsene, samt krav til geotekniske undersøkelser og tiltaksplan for
forurenset grunn.
Fylkesmannen anbefaler også at bestemmelsen tilknyttet overvann videreføres fra
områdereguleringen.
Forslagsstillers kommentar:
Det legges inne bestemmelser om støy, grunnforhold og forurenset grunn.
Bestemmelsen om overvann samsvarer med områdeplanen med unntak av kravet til
blågrønn faktor, som etter nærmere utredning settes til 0,62. Det foreligger eget notat på
dette som følger planen.
3. Statens vegvesen
Statens vegvesen påpeker at rekkefølgekravet i områdereguleringsplanen pkt. 8.4
Fylkesveier 2. avsnitt tas med i planbestemmelsene.
Forslagsstillers kommentar:
Rekkefølgekravet er medtatt
4. NVE
NVE har ingen vesentlige merknader til høringen.
5. FolloRen
FolloRen ber om et møte med utbygger og Ski kommune for å få på plass en god midlertidig
løsning for renovasjon inntil plassering av nedgravde avfallsbrønner i Parkaksen er på plass.
Forslagsstillers kommentar:
Møte med Ski kommune og FolloRen er avholdt og det er innarbeidet krav om at fremtidig og
midlertidig løsning for renovasjon skal utredes til søknad om tillatelse til tiltak, og godkjennes
av Follo Ren før rammetillatelse gis.
Vedlagt reguleringsplanen er et utkast til mulig plassering av bunntømte containere i en
midlertidig situasjon. Dette vil utredes til søknad om tillatelse til tiltak.

7 Øk onomisk e k onsekvenser for kommunen
Bebyggelsen er i sin helhet innenfor egen grunn. I bestemmelsene er det lagt inn krav om at
det skal etableres offentlige gangveier. Det meste av de offentlige gangveiene ligger på
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privat eiet grunn og en utbyggingsavtale vil definere eierforhold og kostnader knyttet til de
ulike tiltakene.
Utforming og kostnader knyttet til etablering av felles eller offentlig garasjeanlegg under
Parkaksen må avklares i prosess med kommunen.

8 Gjennomfør bar het
8.1 Atk omst
Atkomst til tiltaket er planlagt via en nedkjøringsrampe øst for planlagt bygningsvolum mot
Kirkeveien, og vil dermed løses i sammenheng med gangveien som er regulert mellom
Kirkeveien og Parkaksen (feltnavn GV2). GV2 er således foreslått utvidet inn til bygningslivet
for Kirkeveien 3 slik at gangveifunksjonen opprettholdes. Grepet er foreslått i forståelse med
Ski kommune for å sikre muligheten for adkomst til eiendommene i felt S7 (kvartalet
avgrenset av Parkaksen i nord, Jernbaneveien i vest, Idrettsveien i syd og rådhusplassen i
øst i forbindelse med at Jernbaneveien i områdereguleringsplanen planlegges stengt for
privatbiler. Planforslaget regulerer også en parkeringskjeller under Parkaksen (feltnavn
Park2). Tiltaket kan gjennomføres uten at ovennevnte adkomst til S7 og parkeringskjeller
bygges fysisk, men nedkjøring må avsluttes slik at den kan videreføres ved en senere
anledning.
Det forutsettes at kostnader knyttet til fellestiltak utover det som er nødvendig for å sikre
adkomst til Kirkeveien 1/Parkaksen 4 ikke skal belastes tiltakshaver ut over den andel som
naturlig følger av en utbyggingsavtale, ei eller at prosjektet i Kirkeveien 1 tilknyttes
rekkefølgebestemmelser utover det at atkomsten bygges slik at den kan videreføres ved en
eventuell utbygging av parkeringskjeller i Parkaksen.

8.2 Øvr ige for hold
Utover atkomst som nevnt over kan tiltaket gjennomføres uten avhengigheter forøvrig. Avfall
er forutsatt løst som i dagens situasjon, med henting av avfall i dagens kulvert under
Parkaksen, eller med bunntømte overflatecontainere i Parkaksen inntil Parkaksen
opparbeides med planlagte nedgravde containere. Det er lagt inn doble trapperom i begge
bygg, slik at man ikke er avhengig av adkomst for stigebil i Parkaksen. Fra Kirkeveien kan
leiligheter med balkong/terrasse mot Kirkeveien forutsettes løses via stigebil fra Kirkeveien.
En eventuell fremtidig fjerning av kulverten i vestre del av Parkaksen vil kunne gjøres
uavhengig av det planlagte prosjektet i Kirkeveien 1/Parkaksen 4, men det forutsettes at
kostnader ikke skal belastes tiltakshaver unntatt gjennom den naturlige andel som måtte
følge av en utbyggingsavtale, samt at prosjektet i Kirkeveien 1 ikke tilknyttes
rekkefølgebestemmelser i forbindelse med dette.
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Notat Blågrønn faktor og utomhusplan
Illustrasjoner
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10 Illustr asjoner av planfor slaget
Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging av eiendommen i henhold til planforslaget.
Illustrasjonene er ikke juridisk bindende.

Figur 8: Perspektiv fra vest

Figur 9: Perspektiv fra Kirkeveien
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Figur 10: Perspektiv fra øst/Rådhuset
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11 For slagsstiller s faglige begr unnelse
Prosjektforslaget tar utgangspunkt i føringene fra den nylig vedtatte områderegulering for Ski
sentrum, der Kirkeveien oppgraderes til bygate med midtstilt kollektivtrasé. Dette ivaretas
ved at en lamell etableres langs gaten, som en urban infill. I stedet for å etablere en flat
gesims på fem etasjer mot Kirkeveien senkes gesimsen i møte med den bevaringsverdige
Rutheimgården, og økes tilsvarende lengst øst. Eksisterende bygning bevares i to etasjer
dersom det er bygningsmessig og økonomisk rasjonelt, og påbygges med boligetasjer, slik at
østre del av bygningen får gesimshøyde over sentrumsplanens begrensning, mens vestre
side senkes mot Rutheimgården på samme måte som volumet mot Kirkeveien.
Bygningsformen for begge volumene gis en markant, fallende skrå gesims mot vest, og
tilpasser seg slik til Rutheimgården. Gesimsen på de høyeste volumene vil bli liggende under
gesimsen på rådhuset.
Mellom de to bygningsfløyene etableres et sammenhengende næringslokale på gateplan,
slik at boligene får et løftet gårdsrom på taket av denne sokkelen. Dette grepet sikrer både
aktivitet mot gatene, flere arbeidsplasser i Ski sentrum, og felles utearealer med gode
solforhold. Samtidig gir dette en særpreget, helhetlig karakter til kvartalet, og knytter 30tallsbebyggelsen sammen med den nyere bebyggelsen i øst.
Tomten er orientert nord-syd, tilgrensende Parkaksen i syd og Kirkeveien i nord. Dette gir en
god orientering for boligene i søndre lamell, med utsyn mot parken og Ski sentrum. Nordre
lamell vil skjerme gårdsrommet for støy fra trafikken i Kirkeveien, boligene vil derfor ha stille
side mot syd og oppholdsrom mot nord/nordvest. Lamellen følger Kirkeveiens retning, som
gir en naturlig orientering mot nordvest og et stramt og ryddig gateløp. Grepet med to
lameller og et sammenhengende næringslokale på gateplan sikrer samtidig sol og utsyn for
de kommunale boligene i Kirkeveien 3.
Det reguleres to offentlige gangveier, i samsvar med områdereguleringen for Ski sentrum.
Vestre gangvei vil være den mest aktive, med sammenhengende næringslokaler på
gateplan. Denne gangveien vil også få det mest offentlige preget av de to passasjene. Østre
gangvei er også et offentlig areal, men vil betjene flere kvartaler med kjøreatkomst via rampe
til parkeringskjeller, i tillegg til inngangsparti for boligene i bygget mot Parkaksen. Slik vil de
to gangveiene få ulik karakter og funksjon, selv om de reguleres til samme formål. Atkomst til
boligene i den nordlige lamellen skjer fra Kirkeveien.
De to første etasjene i bebyggelsen mot Parkaksen, og hele sokkelen med næringslokaler vil
få teglfasader med lys sekkeskuring. Overliggende boligetasjer tenkes utført med lys pusset
fasade, med en varmere tone i inntrukne fasadepartier ved private balkonger. Vindusfelt i
eksisterende bygning gis et forenklet uttrykk, slik at bygningen fremstår mer moderne, og
strukturens vertikale linjer ivaretas og gir preg til det nye kvartalets uttrykk.
Planforslaget vil tilføre Ski sentrum viktige bymessige kvaliteter i form av sammenhengende
kvartalsstruktur, bygningsmessig fornyelse og oppgraderte offentlige rom i tråd med de høye
ambisjonene i sentrumsplanen for Ski. Gjennomføring av prosjektet vil også være
avgjørende for å sikre bilfrie gater i fremtidig planlegging av øvrige sentrumskvartaler, ved
etableringen av et felles atkomstpunkt mot Kirkeveien. Prosjektet bidrar også til en ønsket
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fortetting av Ski sentrum, gjennom nedbygging av eksisterende overflateparkering og
påbygging av eksisterende bebyggelse. Den umiddelbare nærheten til Ski stasjon fordrer at
eiendommen utnyttes i samsvar med de store samfunnsmessige investeringene som legges
i Follobanen, og vil bidra til oppfyllelse av potensialet for bykvalitet i Ski. I form og uttrykk vil
kvartalet også være en moderne urban megler mellom gammel og ny bebyggelse, og vil
tilføre attraktive boliger og næringsarealer til sentrum.
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