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DETALJREGULERING KIRKEVEIEN 1, 1.GANGSBEHANDLING
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Ski kommune å legge forslag til
detaljregulering for Kirkeveien 1 ut til offentlig ettersyn.
Ingress/hovedbudskap:
Lund + Slaatto Arkitekter AS fremmer et privat planforslag på vegne av Kirkeveien 1 AS.
Kirkeveien 1 AS er et heleid datterselskap av Ski Sentrum AS.
Lund + Slaatto Arkitekter AS har utarbeidet en stedsanalyse for Kirkeveien 1, datert 01.05.2017,
som ble lagt til grunn for planforslaget.
Planforslaget foreslår en bymessig fortetting av eiendommen med næringsareal på bakkeplan og
to boligfløyer, med totalt ca. 39 boenheter. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med regional plan
for areal og transport i Oslo og Akershus og kommuneplanens arealdel, men fraviker på flere
punkter fra områdeplanen.
Planforslaget er vurdert ihht Plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. §4-2 med tilhørende
forskrift. Planforslaget faller ikke under forskriftens virkeområde og skal ikke konsekvensutredes.
Saksopplysninger:
Kommuneplanen, vedtatt 22.06.2011
Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2011 avsatt til sentrumsformål.
Områdeplan for Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016
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Utsnitt av områdeplanen med planområdet

Noen sentrale føringer for utarbeidelse av planforslaget er:
-

Planområdet er regulert til sentrumsformål.
Utnyttelsesgraden er % BYA=85%.
Maksimal boligandel av tillatt bruksareal for hele kvartalet S2 er 50%.

-

Det tillates 5 etasjer tilsvarende kote +152. Maksimal andel bolig av totalt bruksareal kan
justeres på bakgrunn av en handelsanalyse for Ski sentrum og ut fra endelig fastsatt
byggehøyde ved detaljregulering.
Arealet skal utformes i sammenheng med omkringliggende gater, med høy materialkvalitet
og bruk av vann og vegetasjon som opplevelseselement i byrommet.
Det tillates ikke bygging/konstruksjon innenfor formålsgrensen/ byggegrensen mot
fylkesgatenettet (Kirkeveien) over eller under bakken.
Gangveier GV 1-2 skal være offentlig tilgjengelig og opparbeides som del av det
omkringliggende gatenettet.
I første etasje mot Kirkeveien og Parkaksen skal det være publikumsrettet virksomhet
kategori 2 - virksomhet med mindre besøksintensitet.
Blågrønn faktor skal være minimum 0,8.
Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal være 20% av boligens BRA. Miniumum 75 %
av felles uteoppholdsareal skal ligge på terreng eller dekke/lokk på/over gateplan. Øvrig
del av felles uteoppholdsareal kan plasseres på takterrasser.

-

Funksjons- og designplan, vedtatt 02.05.2018 (ikke juridisk bindende)

Beskrivelse av planområdet:
Planområdet ligger sentralt plassert i Ski, 100 meter fra Rådhusplassen og ca. 150 meter fra Ski
stasjon. Planområdet omfatter forslagstillerens eiendom i Kirkeveien 1 og Parkaksen 4 (gnr 134/
bnr 56). I følge matrikkelen måler eiendommen 2950 m2. Tomten er halvveis bebygd med en
bygning i 3 etasjer på søndre del av tomten, bygget i 1985. Resterende tomteareal er en asfaltert
parkeringsplass.
Planområdet er utvidet for å samsvare med formålsgrenser satt i områdereguleringsplan for Ski
sentrum. Følgende eiendommer berøres av utvidelsen: Parkaksen (gnr 134/ bnr 245), Kirkeveien
3 og Parkaksen 6 (gnr134/ bnr 62), Idrettsveien 8 (gnr134/ bnr 79) alle eid av Ski kommune, samt
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Jernbaneveien 2 og Parkaksen 2 (gnr 134/bnr133) eiet av Rutheim As. Disse eiendommene
samlet utgjør planområdets arealstørrelse totalt på 5327 m2.
Planområdet omfatter også deler av Kirkeveien, som er under regulering, og endelig vurdering av
planområdets avgrensning mot Kirkeveien vil bli gjort i etterkant av offentlig ettersyn.
Beskrivelse av planforslagets hovedgrep
Planforslaget foreslår en bymessig fortetting av eiendommen med næringsareal på bakkeplan og
to boligfløyer, med totalt ca. 39 boenheter.

Perspektiv fra sydvest

Perspektiv fra vest-Kirkeveien

I første etasje i sin helhet foreslås etablert publikumsrettet virksomhet på gateplanet mot
Kirkeveien, og i 1. og 2. etasje mot Parkaksen. Boligene foreslås etablert i de øvrige etasjer, slik
at en ny bygningsfløy med 18 leiligheter oppføres langs Kirkeveien på dagens bakkeparkering, og
eksisterende kontorbebyggelse i Parkaksen bevares og påbygges med 21 leiligheter. Mellom
disse to boligfløyene foreslås et lavt mellomliggende volum avgrenset i en etasje, som binder de
to fløyene sammen og danner et sammenhengende næringsareal mot gateplan. Dette gir en
boligandel på 70 % og næring på 30 % av totalt bruksareal. Dette avviker fra områdeplanens krav
om 50 % maks boligandel av totalt bruksareal.
Mellom boligblokkene og på dekke over næringsarealer foreslås etablering av et gårdsrom, som
et uteoppholdsareal for boligene.

Landskapsplan
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Planforslaget ivaretar krav i områdeplanen om minimum avstand mellom bygninger B>1,0 H.

Områdeplanen

Planforslaget

Planforslaget forslår at begge lamellene har variasjon i høyder. Eiendommens sentrale
beliggenhet vil markeres med en opptrapping av volumene mot øst. En nedtrapping mot vest vil
korrespondere volummessig godt med de nærmeste omgivelsene og bidra til å ivareta
bevaringshensyn knyttet til Rutheimgården. På denne måten dannes en dynamisk gatefasade,
men samtidig avviker planforslaget fra områdeplanens maks tillatte byggehøyde.
Den nye bygningsmassen ser harmonisk og kompakt ut, danner en aktiv fasade i første etasje, og
vil bidra til etablering av Kirkeveien som en moderne bygate.
Ny parkering etableres i underjordisk parkeringsanlegg under den nye fløyen med adkomst fra
Kirkeveien, med ca. 34 parkeringsplasser. I tillegg reguleres det et parkeringsanlegg under
Parkaksen (felt o_GT3).
Hovedbiladkomst fra Kirkeveien legger til rette for å koble planområdets parkeringsareal sammen
med P-kjeller under Parkaksen, samt fremtidige parkeringsbehov og adkomst for
naboeiendommer i Parkaksen ved videre utvikling av disse. Dette legger til rette for at adkomst til
P-anlegget under Parkaksen fra Jernbaneveien avvikles. Dette plangrepet skaper forutsetninger
for at høydeforskjellen langs Parkaksen mot Jernbaneveien jevnes ut, og at byrommet fremstår
som attraktiv og urbant med en dominant grønn karakter, som foreslått i både områdeplan for Ski
sentrum og Funksjons- og designplanen (byromskategori 1).
Planarbeidet ble varslet igangsatt 10.06.2016, med høringsperiode f.o.m. 28.06.2016 t.o.m.
10.08.2016. Etter planoppstart ble planområdet utvidet mot øst for å sikre sammenheng mellom
offentlige gangveier. Dette ble kunngjort ved begrenset varsling 07.04.2017.
Innkomne merknader:
Det har kommet 6 merknader til varsel om oppstart. Merknadene i fulltekst, samt forslagstillerens
sammenstilling av innspillene med kommentarer, er vedlagt saksframlegget (se vedlegg M).
1. Akershus fylkeskommune – fylkesadministrasjonen, brev av 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
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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.
Rådmannens 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 for det meste vil ligge lavere enn regulert høyde.
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev 19.07.2016
Basert på den oversendte informasjonen har Fylkesmannen ingen konkrete merknader.
3. Jernbaneverket, brev av 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.
Rådmannens kommentar:
Vedrørende forholdet til områderegulering for Ski sentrum, vises det til kommentar til
fylkesadministrasjonens merknad. Vedr. nærhet til jernbanen, vil prosjektet ikke medføre noen
direkte virkninger på jernbanen eller den nye stasjonen.
4. Statens vegvesen, brev 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.
Rådmannens 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 fremtidig utvikling av disse eiendommene.
5. Follo brannvesen, brev av 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.
Rådmannens kommentar:
Merknaden tas til etterretning. Det vises til planforslagets vedlagte ROS-analyse.
6. Lokal Agenda 21 – forumet i Ski, brev av 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.
Rådmannens kommentar:
Kulturminneverdiene er dokumentert. Rådmannen mener at tilpasning i volumoppbygging mot
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Rutheimgården ivaretar bevaringshensyn til de nærmeste omgivelsene. Det vises til Rådmannens
vurdering.
Vurdering:
Planforslaget legger til rette for boligbygging med høy tetthet i gangavstand til regionalt
kollektivknutepunkt. En slik bymessig fortetting bidrar til økt aktiv bruk av bysentrum, reduserer
behov for biltrafikk og styrker grunnlaget for bruk av kollektivtransport. Dette er i tråd med regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Planforslaget er også i tråd med kommuneplanens arealdel.
Planforslaget er i all hovedsak i tråd med områdereguleringsplan for Ski sentrum, med avvik på
følgende punkter:
- Høyde:
Områdeplan for Ski sentrum angir maksimal byggehøyde i det aktuelle kvartalet (S2) med 5
etasjer med kote + 152.
Planforslaget foreslår en variasjon i høyde. Langs Kirkeveien varierer byggehøyden mellom 6
etasjer i øst, kote + 155 (dvs. 3m over maks. tillat byggehøyde), og 4 etasjer i vest mot
bevaringsverdige Rutheimsgården, kote +149 (dvs. 3m lavere enn maks. tillat byggehøyde).
Fløyen langs Parkaksen med eksisterende kontorbygning bevares og påbygges, her foreslås 6
etasjer med kote + 155 i øst (dvs. 3m over maks. tillatt byggehøyde), som reduseres til 5 etasjer
mot Rutheimgården, kote 152.

Langsnitt langs Kirkeveien

Langsnitt langs Parkaksen
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Rådmannen er positiv til høydevariasjoner i fløyen mot Kirkeveien. Samtidig mener rådmannen at
fløyen mot Parkaksen må få redusert høyden mot Rutheimsgården til maks 4 etasjer, kote 149,
tilsvarende fløyen mot Kirkeveien. Rådmannen anser at en slik tilpasning til eksisterende
bebyggelse i omgivelsene og nabohensyn, er viktig å oppnå også for fløyen mot Parkaksen.
Denne tilpasningseffekten er viktig for en visuell opplevelse sett fra byrommene, særlig fra sentral
bypark/bytorg.

Perspektiv fra sydøst-bytorg

På denne måten vil variasjoner i byggehøyder balansere mellom høydeoverskridelse og
høydereduksjon på 3 meter. Kvartalet vil få et kompakt og symmetrisk preg, samt en dynamisk og
attraktiv fasade mot både Kirkeveien og Parkasen. I tillegg vil utformingen av det aktuelle kvartalet
harmonere med områdeplanens maksimalt tillatte byggehøyde for nabokvartalet S1 (4 etasjer,
kote +147).
Volumene som faller mot bevaringsverdige bebyggelse vil bidra til at den gamle og den nye
bebyggelse korresponderer godt med hverandre. Det harmoniske samspillet og
volumstilpasningen mellom gammelt og nytt plassert ved siden av hverandre, vil fremheve ulike
epokers arkitektoniske preg og karakter, og dermed avspeile byens historisk utvikling.
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- Andel bolig/næring:
Planforslaget foreslår ca. 70 % boliger og 30 % næringsandel, en fordeling mellom bolig- og
næringsareal som avviker fra områdereguleringens krav om boligandel på maks 50 %.
Planforslaget foreslår at 1. etasje benyttes i sin helhet til publikumsrettede funksjoner. I tillegg vil
2. etasje i eksisterende bygning benyttes til næring, som i dag. I nybygget er 2. etasje foreslått til
boliger, og disse skal få direkte tilgang til gårdsrommet. Samtidig legger planforslaget til rette for
aktivt fasadeliv med publikumsrettet virksomhet i 1. etasje mot Kirkeveien og Parkaksen. En av
hovedutfordringene med denne planen er å samordne høydeforskjellen mellom gateplan i
Kirkeveien og i Parkaksen med hensynet til bevaring av Kirkeveien 1 og kravet om et attraktivt og
solrikt uteoppholdsareal/gårdsrom.
Rådmannen mener at planforslaget er i tråd med hovedintensjonene i områdeplanen og
tilfredsstiller krav i områdeplanen vedrørende aktivt fasadeliv med publikumsrettede funksjoner
mot Parkaksen og Kirkeveien. Rådmannen anser at avvik fra kravet i områdeplanen om maks 50
% boligandel, grunnet kompleksitet vedrørende de ovennevnte spesifikke utfordringene, er
akseptabelt.
- Arealutnyttelse/BYA:
Områderegulering av Ski sentrum har avsatt maks. utnyttelse for S2 på % BYA= 85%.
Planforslaget foreslår % BYA= 97 %. Overskridelsen er begrunnet i at planområdet er inneklemt,
med offentlig tilgjengelige gater, plasser og gangforbindelser på alle kanter, samt at hele 1. etasje
foreslås til publikumsrettede funksjoner. Dersom kun de to bygningsfløyene legges til grunn for
beregningen, gir dette en BYA på 59%. I tillegg vil et løftet gårdsrom, mellom de to fløyene, gi et
mer skjermet og solrikt uteoppholdsareal for boligene.
Etter Rådmannens vurdering bør et planforslag med sammenhengende og robuste
publikumsrettede lokaler mot offentlig rom, som samtidig i tilstrekkelig grad tar hensyn til
solforhold og kvalitet på uteoppholdsarealer i gårdsrom, kunne aksepteres selv om maks.
arealutnyttelse i områdeplanen overskrides.
- Blågrønn faktor:
Planforslaget fraviker områdeplans krav om at det skal oppnås en blågrønn faktor på 0,8.
Planforslaget oppnår en blågrønn faktor på 0,55, beregnet ut fra det areal som er praktisk mulig å
tilrettelegge for overvannshåndtering. Allment tilgjengelige gater og plasser skal planlegges for å
oppnå en blågrønn faktor på 0,4.
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Utomhusplan

Blågrønn faktor (BFG) kan oppnås på ulike måter, og den endelige løsningen vil bli vurdert og
godkjent i byggesaksbehandlingen. Arealet avsatt til gatetun o_SGT skal ved videre byutvikling og
planlegging av parkeringsanlegg under bakken, utformes og opparbeides med et grønt preg. Det
vil bidra til en tilstrekkelig økning av blågrønn faktor i allment tilgjengelige gater og plasser.
Rådmannen er enig i at rammebetingelse for å oppnå BGF på 0,8 er krevende i en bysituasjon.
Planforslaget inneholder mange gode grep, og en vesentlig økning av BGF kan ha uheldige
virkninger for dette prosjektet. Avviket kan derfor aksepteres.
Rådmannens tilleggsvurdering;






Rådmannen krever at reguleringsbestemmelser i detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 ved
sluttbehandling i størst mulig grad samordnes med reguleringsbestemmelsene for
områdeplan for Ski sentrum og andre sentrumsplaner, både i en formell oppbygging og
innholdsmessig. Rådmannen understreker særlig behovet for at en presis og tydelig
formulering av rekkefølgebestemmelser, som viderefører rekkefølgekrav § 8.1 i
områdeplanen (Byrom og gater i sentrumskjernen), innarbeides i alle sentrumsplaner, og
at dette er innarbeidet senest ved sluttbehandling.
Rådmannen krever samordning av planmessige og tekniske løsninger vedrørende
adkomst til planområdet fra Kirkeveien og maks. kote i forhold til nye Kirkeveien. Dette må
samordnes mellom planforslaget for FV 152 Kirkeveien som er under regulering og
detaljreguleringen for Kirkeveien 1, og avklares senest ved sluttbehandling.
Rådmannen understreker at en planmessig og teknisk løsning for parkeringsanleggene
som skal få felles adkomst fra Kirkeveien må samordnes med et skriftlig samtykke fra
andre berørte parter, som må dokumenteres tilstrekkelig og vises senest ved
sluttbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser:
Utbygging vil sannsynligvis utløse behov for permanente eller midlertidige kapasitetsøkende tiltak
for barnehage, Ski barneskole og Ski ungdomsskole. Dette må vurderes nærmere i forbindelse
med budsjett- og handlingsplan. Kommunen skal i en viss grad bidra til opparbeidelse av felles
infrastruktur, noe som vil bli nærmere vurdert i forbindelse med utarbeidelse av utbyggingsavtaler.
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Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Det legges til rette for en bymessig fortetting med høy tetthet, i gangavstand til/fra
stasjonsområdet som er et regionalt kollektivknutepunkt. Dette vil bidra til redusert bilbruk og det
vil styrke grunnlaget for økt bruk av kollektivtrafikk. Samtidig legges det til rette for en tilstrekkelig
økning av aktiviteter i bysentrum.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslaget til reguleringsplan for Kirkeveien 1 legges ut til offentlig
ettersyn.

Ski, 07.11.2018
Jane Short Aurlien
rådmann
Erling Oscar Berg
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
A) Plankart, levert 05.05.2017
B) Planbestemmelser, levert 05.05.2017
C) Planbeskrivelse, sist revidert 02.10.2018
D) Illustrasjon til planbeskrivelsen, datert 02.10.2017
E) Geoteknisk rapport, datert 05.03.2016
F) Landskapsplan, datert 28.04.2017
G) Miljøoppfølgingsprogram, datert 02.10.2018
H) Overvannsnotat, datert 27.04.2017
I) Notat landskapsplan, revidert 05.09.2018
J) Stedsanalyse, datert 01.05.2017
K) Støyrapport, datert 25.01.2017
L) ROS-analyse, datert 24.01.2017
M) Samledokument - merknader til planoppstart
N) Varsling av endret planområde, datert 07.04.2017
O) Varsling av oppstart, datert 23.06.2016
P) Varslingsliste
Vedlegg som ligger i saksmappen:
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Plan- og byggesaksutvalgets behandling 05.12.2018:
Morten N. Ellingsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp og V:
a) Blågrønn faktor settes til minimum 0,62.
b) I reguleringsbestemmelsene § 4.6 parkering foreslås det at «minimum 5 % av
parkeringsplassene for bil skal utformes som handicapplasser». Dette justeres opp til 10 %.
c) I reguleringsbestemmelsene § 7 foreslås det at «Kommunen kan ved byggesaksbehandling
godkjenne at del av parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1 meter». Til
andregangsbehandlingen ber utvalget om en nærmere redegjørelse for hvorfor og hvor stor del
det er snakk om.
d) I reguleringsbestemmelsene § 7 foreslås det at «Minst 20 % av parkeringsplassene skal ha
ladepunkt for el-biler, og bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 50 % av
parkeringsplassene for opplading.» Dette endres til at «Minst 50 % av parkeringsplassene skal
ha ladepunkt for el-biler, og bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 100 % av
parkeringsplassene for opplading.»
e) Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 4.5 og § 8:
Materialene skal være giftfrie og miljøvennlige. Underlag med plast- og gummigranulater tillates
ikke.
f) Endring av forslag til § 4.4: Det åpnes for inntil to boenheter med areal på mellom 25-35 m2
g) Utvalget deler rådmannens vurdering om at «fløyen mot Parkaksen må få redusert høyden mot
Rutheimsgården til maks 4 etasjer, kote 149, tilsvarende fløyen mot Kirkeveien».
Helge Bunæs (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og KrF:
Parkeringsplasser dimensjoneres etter Statens Vegvesens håndbok N100, dog må hver
biloppstillingsplass være på minst 2,5m x 5,0m.
Votering:
Ap, Sp og Vs tilleggsforslag pkt. a) ble vedtatt 6-5 (4H, 1KrF).
pkt. b-g) ble enstemmig vedtatt.
H og KrFs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og byggesaksutvalgets vedtak 05.12.2018:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Ski kommune å legge forslag til
detaljregulering for Kirkeveien 1 ut til offentlig ettersyn.
a) Blågrønn faktor settes til minimum 0,62.
b) I reguleringsbestemmelsene § 4.6 parkering foreslås det at «minimum 5 % av
parkeringsplassene for bil skal utformes som handicapplasser». Dette justeres opp til 10 %.
c) I reguleringsbestemmelsene § 7 foreslås det at «Kommunen kan ved byggesaksbehandling
godkjenne at del av parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1 meter». Til
andregangsbehandlingen ber utvalget om en nærmere redegjørelse for hvorfor og hvor stor del
det er snakk om.
d) I reguleringsbestemmelsene § 7 foreslås det at «Minst 20 % av parkeringsplassene skal ha
ladepunkt for el-biler, og bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 50 % av
parkeringsplassene for opplading.» Dette endres til at «Minst 50 % av parkeringsplassene skal
ha ladepunkt for el-biler, og bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 100 % av
parkeringsplassene for opplading.»
e) Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 4.5 og § 8:
Materialene skal være giftfrie og miljøvennlige. Underlag med plast- og gummigranulater tillates
ikke.
f) Endring av forslag til § 4.4: Det åpnes for inntil to boenheter med areal på mellom 25-35 m2
g) Utvalget deler rådmannens vurdering om at «fløyen mot Parkaksen må få redusert høyden mot
Rutheimsgården til maks 4 etasjer, kote 149, tilsvarende fløyen mot Kirkeveien».
h) Parkeringsplasser dimensjoneres etter Statens Vegvesens håndbok N100, dog må hver
biloppstillingsplass være på minst 2,5m x 5,0m.

