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Forslag til vedtak:
Planforslaget viser et godt, helhetlig og kompakt plangrep, med god tilpasning mot den
nærliggende Rutheimgården som er et viktig historisk element i byen. Planforslaget er i samsvar
med den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus og kommuneplanens arealdel.
Avvikene fra områdeplanens bestemmelser er ikke vesentlige. Avvik fra planens hovedintensjoner
vurderes til å aksepteres.

Ingress/hovedbudskap:
Lund og Slaatto Arkitekter AS fremmer et privat forslag på vegne av Kirkeveien 1 AS, som er et
heleid datterselskap av Ski Sentrum AS.
Planforslaget foreslår en bymessig fortetting av eiendommen med næringsareal på bakkeplan og i
2. etasje i eksisterende bygg mot Parkaksen, og to boligfløyer, i nordøst en i 6 etasjer og 4 etasjer
i sydvest. Totalt ca. 37- 40 boenheter.
Avkjørsel til eiendommen er planlagt fra Kirkeveien, og er også planlagt som fremtidig adkomst/
avkjørsel til felles p-anlegg under Parkaksen.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og
kommuneplanens arealdel, men fraviker på flere punkter fra områdeplanen.
Saksopplysninger:
Oppstart av planarbeid for detaljregulering av Kirkeveien 1 ble varslet i juni 2016. Planprosessen
tok lang tid, da reguleringen av Kirkeveien måtte gjøres først. Planforslaget ble dermed ikke
førstegangsbehandlet i PBU før i desember 2018. Rekkefølgekravene for Ski sentrum er under
utarbeidelse og skal behandles i PBU tidligst i september 2019. For å opprettholde fremdrift i
saken har utbygger anmodet rådmannen om å legge frem reguleringsplan uten medfølgende
bestemmelser for PBU i junimøtet for en foreløpig vurdering av denne. Vanlig praksis er at en
reguleringsplan behandles for andre og siste gang når den komplett, altså med bestemmelser.
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For å møte utbyggers ønske om framdrift i saken legges det frem reguleringsplan for PBU uten
rekkefølgebestemmelser. Dette er ikke i samsvar med vanlig praksis og blir en mellomløsning
mellom et vedtak og en orienteringssak – en foreløpig vurdering. PBU skal vurdere
reguleringsplanen slik den er nå, og gi en uttalelse på denne. Utbygger er gjort kjent med at
denne prosessen ikke ender i et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (fvl.) § 2, og at uttalelsen
PBU gir dermed ikke er bindende og ikke kan påklages etter fvl. § 28. Saken skal opp til
annengangsbehandling i høst, når planens bestemmelser er klare. Annengangsbehandlingen vil
ende i et vedtak, som er bindende for partene, og kan påklages etter forvaltningslovens
bestemmelser.
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål.
Områdeplan for Ski sentrum, vedtatt 11.06.2016.

Figur 1

Noen sentrale føringer for utarbeidelse av planforslaget er:
- Planområdet er regulert til sentrumsformål.
- Utnyttelsesgraden er % BYA=85%.
- Maksimal boligandel av tillat 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.
- Avstand mellom tilliggende bygninger mot felles uteareal i forhold til bygningshøyden skal
være minst 1:1. Dette for å sikre kvalitet for uteoppholdsareal (romlighet, lys, sol, luft)
- På eiendommer der bebyggelsen kompletterer eksisterende bebyggelsesstruktur skal
rammer for nybygg bestemmes ut fra eksisterende bebyggelsesstruktur som fasadeliv mot
gate og gårdsrom, gesimshøyder og volumoppbygging.
- Arealet skal utformes i sammenheng med omkringliggende gater, med høy materialkvalitet
og bruk av vann og vegetasjon som opplevelseselement i byrommet.
- Fasader som vender mot Kirkeveien og jernbane tillates overskridelse av grenseverdien for
støy fra vei- og jernbanetrafikk, med avbøtende tiltak oppgitt i bestemmelses § 3.15 i
sentrumsplanen.
- 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.

3
-

Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal være 20% av boligens BRA. Minimum 75 % av
felles uteoppholdsareal skal ligge på terreng eller dekke/lokk på/over gateplan. Øvrig del
av felles uteoppholdsareal kan plasseres på takterrasser.

Pågående endring av sentrumsplanens rekkefølgebestemmelser:
Kommunen har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for sentrumsplanen på bakgrunn av
KST- vedtak i mars (sak 15/19) for å revidere sentrumsplanens rekkefølgebestemmelser (ikke
plankart eller de øvrige bestemmelser). Rekkefølgekravene skal revideres med tanke på å sikre
tiltak man ønsker skal utføres i Ski by gjennom utbygningsavtaler. Det må presiseres hvordan
tiltakene for den enkelte utbygger skal gjennomføres, etter en objektiv, helhetlig og grundig
vurdering og i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang. Rekkefølgekravene i sentrumsplanen
antas å være klare til behandling tidligst høsten 2019.
Funksjons- og designplan, vedtatt 02.05.2018 (ikke juridisk bindende)

Figur 2

Førstegangsbehandling
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Plan- og byggesaksutvalget den 05.12.2018. Utvalget
vedtok å legge den ut til offentlig ettersyn.
Uttalelser under offentlig ettersyn:
Planforslag lå ute på høring i perioden 21.12.2018–08.02.2019. Offentlig ettersyn ble annonsert i
Østlandets blad den 20.12.2018 og på kommunens nettside. Berørte naboer og myndigheter har
blitt varslet med brev. Det kom 5 uttalelser. Et sammendrag av disse, med rådmannens
kommentar gjengis nedenfor. Merknadene i fulltekst er vedlagt saksfremlegget.
1. Statens vegvesen, brev av 07.02.2019:
Statens vegvesen informerer om at forslagstiller har vært i dialog med Statens vegvesen i
forkant av offentlig ettersyn, og bekrefter at de er enig i hovedprinsippene i planforslaget. De
påpeker at det mangler nødvendige rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer utforming og
gjennomføring av tiltak som berører fylkesveg 152, Kirkeveien, og understreker at
rekkefølgekravet i sentrumsplanen § 8.4 Fylkesveier 2. avsnitt må videreføres i
bestemmelsene for Kirkeveien 1, slik som rådmannen påpeker i saksframstillingen til
1.gangsbehandling.
Rådmannens kommentar:
Rekkefølgekravet blir innarbeidet i reguleringsbestemmelse for detaljreguleringsplan for
Kirkeveien 1 i samsvar med de reviderte rekkefølgekravene for sentrumsplanen.
2. Fylkesmannen i Oslo Viken, brev av 01.02.2019:
Fylkesmannen bemerker at tiltakene beskrevet i ROS analysen ikke i tilstrekkelig grad er
fulgt opp i reguleringsbestemmelsene. Det gjelder følgende tiltak:

4
 Støy – krav til vindu mot stille side
 Krav om geotekniske undersøkelser
 Tiltaksplan for forurenset grunn jf. Kapittel 2 i forurensingsforskriften
 Anbefaler videreføring av bestemmelsen fra sentrumsplanen tilknyttet overvann.
Fylkesmannen forutsetter at ovennevnte punkter innarbeides i reguleringsbestemmelsene
slik at disse blir juridisk bindende.
Rådmannens kommentar:
De ovennevnte punkter er innarbeidet i §§ 3.4; 3.5; 3.7; 3.9 og 3.10 i
reguleringsbestemmelsene til annengangsbehandling. Bestemmelsen om overvann
samsvarer med områdeplanen, med unntak av kravet til BGF, som etter nærmere
vurdering og justering, og i samsvar med plan- og byggesaksutvalgets vedtak fra
05.12.2018, settes til 0,62.
3. Akershus fylkeskommune, brev av 12.02.2019:
Fylkesrådmannen mener at planen åpner for en byggehøyde som overstiger maksimal
byggehøyde fastsatt i områdeplanen. Og at det er uheldig dersom detaljplanen avviker
vesentlig fra områdeplanens bestemmelser. Fylkesrådmannen forutsetter at
rekkefølgebestemmelser i områdeplanen mht Kirkeveien videreføres i detaljplanen.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen mener at planforslaget i all hovedsak er i tråd med områdereguleringsplan for
Ski sentrum, og at detaljreguleringsplan for Kirkeveien 1 ikke avviker vesentlig fra
områdeplanen. Men planforslaget avviker fortsatt på noen punkter fra områdeplanen, bl.a.
gjelder dette høydebestemmelser. Rådmannen mener at planforslaget viser et godt,
helhetlig og kompakt plangrep og attraktiv arkitektur med god tilpasning, særlig mot
Rutheim-gården, som er et viktig historisk og identitetsbærende element i byen. Dette
skaper en aktiv volumoppbygning og levende fasaderytme hvor planlagte volumer
korresponderer godt med både eksisterende identitetsskapende bygninger, og planlagt
bebyggelse i omgivelsene. Basert på en helhetlig vurdering er rådmannen av den
oppfatning at avvik fra områdeplanens høydebestemmelse for deler av bygningene ikke er
et vesentlig avvik fra planens hovedintensjoner, og dermed kan aksepteres.
Rekkefølgekravet blir innarbeidet i reguleringsbestemmelse for detaljreguleringsplan for
Kirkeveien 1 i samsvar med de reviderte rekkefølgekravene for sentrumsplanen.
4. NVE, brev av 20.12.2018
Har ingen vesentlige merknader.
5. Follo Ren IKS, brev av 23.01.2019 og 27.3.2019:
Follo Ren ber om møte med utbygger og Ski kommune for å få på plass både en god
midlertidig og fremtidig løsning for avfallshåndtering for Kirkeveien 1, Ski sentrum.
Rådmannens kommentar:
Møte med utbyggeren, Follo Ren og Ski kommune er avholdt. Det ble avtalt at fremtidig
løsning for nedgravde avfallsbrønner skal ha tilstrekkelig kapasitet både for Kirkeveien 1
og de andre områdene i nærheten som skal utbygges, og at avfallshåndtering skjer på
samme sted. Inntil den framtidige løsningen er på plass må Kirkeveien 1 kunne tilby en
god løsning for sine boenheter. Det ble diskutert 3 midlertidige løsninger og Follo Ren kom
med sin vurdering og anbefaling (se vedlegg nr 10 Brev fra Follo Ren datert 27.03.2019).
Follo Ren ønsker at midlertidig løsning bestemmes og godkjennes av både Ski kommune
og Follo Ren IKS. Dette vil utredes nærmere i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.
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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 delvis bebygd. Eksisterende
bebyggelse er på 3 etasjer. Resterende tomteareal brukes til bakkeparkering.
Opprinnelig omfattet planområdet kvartal S2 og o-GV1, o_GV2 og o_GT3.

Figur 3

Følgende eiendommer som berøres av dette er Parkaksen (gnr 134/ bnr 245), Kirkeveien 3 og
Parkaksen 6 (gnr134/ bnr 62), Idrettsveien 8 (gnr134/ bnr 79), alle eid av Ski kommune, samt
Jernbaneveien 2 og Parkaksen 2 (gnr 134/bnr133) eiet av Rutheim As. Dette utgjør planområdets
arealstørrelse totalt på 5327 m2.
Beskrivelse av planforslagets hovedgrep
Planforslaget foreslår en bymessig fortetting av eiendommen med næringsareal på bakkeplan og
to boligfløyer, med totalt ca. 37–40 boenheter. Hoved biladkomst er fra Kirkeveien. Det reguleres
to offentlige gangveier, som samsvarer med sentrumsplanen.
Planforslaget foreslår etablering av to bygningsfløyer, en langs Kirkeveien og en langs Parkaksen.
Dette vil bidra til å oppgradere Kirkeveien til en bygate og Parkaksen til en av hovedarmene i
byromsnettet. Grepet med to lameller og sammenhengende næringslokaler på gateplanen sikrer
samtidig sol og utsyn for de kommunale boligene i Kirkeveien 3, kvartal S3.
Eksisterende bygning bevares i to etasjer og påbygges med boligetasjer. 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. 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 utgjør en boligandel på 70 % og
næring på 30 % av totalt bruksareal, et avvik 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. Øvrige uteoppholdsarealer foreslås på takterrasse, hovedsakelig
i fløyen mot Parkaksen.
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Figur 4 Landskapsplan

Figur 5a:Områdeplanen

Figur 5b: Planforslaget

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

1.mai kl 09:00 (formidag)

Figur 6a

1.mai kl 18:00 (ettermidag)

Figur 6b

Med utgangspunkt i områdereguleringens regulerte utnyttelse og tetthet, er solbelysning godt
ivaretatt, både for egen bebyggelse og for nabobebyggelse.
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Støy
Planområdet er eksponert mot støykilder fra Kirkeveien på nordsiden, støy fra jernbanetrafikk og
Jernbaneveien på vestsiden og Nordbyveien vestover på tomten. Ifølge områdereguleringen kan
overskridelse av grenseverdiene for støy fra vei- og jernbanetrafikk tillates dersom avbøtende
tiltak gjøres.
Planforslaget legger ikke opp til ensidige leiligheter mot Kirkeveien. De fleste leiligheter er
gjennomgående, og alle leiligheter vil ha minst ett soverom mot stille side. En støyutredning viser
at kravene i områdereguleringen er oppfylt for støy fra vei. Men, 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, som skal inkorporeres i en helhetlig arkitektonisk løsning.
Beregningene viser at planforslaget tilfredsstiller områdeplanens krav til at minimum 75 % av
felles uteoppholdsareal vil tilfredsstille grenseverdier for støy i tabell 3.
Volumer: Plassering, tilpasning, høyde og estetikk
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
med en bestemt rytme mellom bygningsvolumer, bygningshøyder og bredden på urbane
forbindelser mellom Kirkeveien og Parkaksen. Dette er et godt utgangspunkt for å bidra til
bymessig tilpasning mellom Kirkeveien 1 og en fremtidig utvikling av andre kvartaler langs
Parkaksen, særlig nabokvartalet S1, med hovedvekt på tilpassing til Rutheimgården som et
identitetsskapende element og verneverdig bygg.
Forholdet mellom bygningshøyden i fløyen mot Parkaksen, som vist i planforslaget, og bredden
på den tilliggende Parkaksen varierer mellom ca. 0,95:1 ved det høyeste punktet (H1=22,5m
bygningshøyde og B1= ca. 24m bredde i Parkaksen) og 0,65:1 (H2=16,5 m bygningshøyde og
B2= ca. 25 m bredde i Parkaksen) ved det laveste punktet mot Rutheimgården. Dette danner fine
proporsjoner, og Parkaksen vil med den nye bebyggelsen fortsatt framstå som romslig, åpen og
inviterende.

Figur 7a: Bymessige fortettings prinsipp med gaterytme langs Parkaksen Figur 7b: Proporsjon

Planforslaget avviker i deler av volumer fra områdeplanens maks tillatte byggehøyde som tillater
maks. byggehøyde kote +152 m.o.h. Samtidig korresponderer foreslåtte bygningshøyder i
hovedsak godt med eksisterende høyder, og bidrar til urban og arkitektonisk samspill mellom
eksisterende og nytt. Planforslagets maks. gesims er foreslått på kote +155,5 m.o.h. som
korresponderer med gesimshøyde på Rådhuset som er på kote +155,8 m.o.h. Gesims mot
Rutheimgården er foreslått på kote +149,0 i fløyen mot Kirkeveien, og kote +149, 5 m.o.h. i fløyen
mot Parkaksen som i hovedsak korresponderer med gesims på nabobygg i øst - Kirkeveien 3,
som har gesimshøyde på +148,5 m.o.h.
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Kvartalet, med lyse materialer i fasadene, vil utgjøre et helhetlig anlegg og forsterke
områdekarakteren med tilpassing til eksisterende bevaringsverdige bygg preget av funkis
arkitektur, som Rutheimgården og Næssgården.

Figur 8a:Perspektiv-Fjernvirkning fra Torget

Figur 8b: Perspektiv- Fjernvirkning fra sydvest

Figur 8c: Fjernvirkning-perspektiv fra nordøst
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Figur 8d:Gatefasade langs Kirkeveien med pågående planarbeid (skolekvartalet og boliger)

Figur 8e: Fjernvirkning- perspektiv fra Nordvest

Den nye bygningsmassen ser kompakt ut, danner en aktiv fasade i første etasje, og vil bidra til
etablering av Kirkeveien som en moderne bygate.
Adkomst og parkering
Planlagt hovedbiladkomst foreslås fra Kirkeveien. Parkering etableres i underjordisk
parkeringsanlegg under den nye fløyen med adkomst fra Kirkeveien, med ca. 34
parkeringsplasser. I tillegg reguleres det et felles parkeringsanlegg under Parkaksen (felt o_GT3)
med ca. 62–70 p-plasser, og ca. 80 plasser for sykler. Det legges til rette for å koble planområdets
parkeringsareal med fremtidig felles P-anlegg under Parkaksen med felles adkomst og rampe.
Dette legger til rette for å dekke fremtidige parkeringsbehov og adkomst for naboeiendommer i
Parkaksen, ved videre utvikling av disse. Det legger videre til rette for at adkomst til P-anlegget
under Parkaksen fra Jernbaneveien avvikles. Dette plangrepet skaper forutsetninger for at
høydeforskjellen langs Parkaksen mot Jernbaneveien ved videre utvikling og detaljprosjektering
kan jevnes ut, slik 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).
Renovasjon og varelevering
Det reguleres mulighet for plassering av renovasjon i Parkaksen. I samarbeid med Follo Ren er
det vurdert både fremtidig løsning og midlertidig løsning i flere alternativer. En fremtidig løsning
forutsetter at det avsettes et område for nedgravde avfallsbrønner som har tilstrekkelig kapasitet
for Kirkeveien 1 sine boenheter og de andre områdene som skal utbygges og ha sin
avfallshåndtering samme sted som Kirkeveien 1 etter avtale med Ski kommune. Follo Ren IKS
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skal godkjenne endelig plassering slik at avfallet i fremtiden kan hentes på sikker måte både for
innbyggerne og renovatøren av de store kjøretøyene.
Standplass skal plasseres og utformes med høye krav til sikkerhet og estetikk (se bestemmelse §3.8),
slik at den ikke virker dominerende i gate og byrom, og skal i materialbruk og utforming samspille
med øvrig byromareal og bebyggelse, med særlig hensyn til Rutheimgården.
Varelevering med mindre biler vil kunne skje via kvartalets underjordiske parkeringsanlegg.
Høyden på rampen er begrenset til 2,4 meter. Varelevering med større biler vil skje på gateplan
fra Jernbaneveien.
Endringer fra førstegangsbehandling som oppfølging av planutvalgets vedtak:
a) Blågrønn faktor settes til minimum 0,62.

Dette er innarbeidet i planforslaget og reviderte bestemmelser § 3.5.
b) I reguleringsbestemmelsene § 4.6 parkering foreslås det at «minimum 5 % av parkeringsplassene
for bil skal utformes som handicapplasser». Dette justeres opp til 10 %..

Dette er innarbeidet i reviderte bestemmelser §§ 4.6 og 8
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.

Anlegget skal ha innvendig frihøyde på minst 2,4 m. Dette er innarbeidet i reviderte
bestemmelser og presisert i § 8.
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.»

Det er innarbeidet i reviderte bestemmelser §§ 4.6 og 8.
e) Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 4.5 og § 8:
Materialene skal være giftfrie og miljøvennlige. Underlag med plast- og gummigranulater tillates ikke.

Dette er innarbeidet i reviderte bestemmelser § 4.5
f) Endring av forslag til § 4.4: Det åpnes for inntil to boenheter med areal på mellom 25-35 m2

Dette er innarbeidet i reviderte bestemmelser § 4.4.
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».

Dette er innarbeidet i både reviderte plankart, bestemmelser, illustrasjoner og
planbeskrivelse.
h) Parkeringsplasser dimensjoneres etter Statens Vegvesens håndbok N100, dog må hver
biloppstillingsplass være på minst 2,5m x 5,0m.

Dette er innarbeidet i reviderte bestemmelser §§ 4.6 og 8.
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Vurdering:
Rådmannens vurdering i saksframlegget begrenser seg til hovedmomentene i saken. For øvrig
vises det til forslagstillerens reviderte planbeskrivelse som beskriver nærmere og mer detaljert
flere momenter i saken.
Forholdet til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
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.
Forholdet til kommuneplanens arealdel
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Forholdet til områdeplanen for Ski sentrum, vedtatt 11.4.2016
Overordnete vurderinger
Utviklingen av planområdet er utfordret av en del planmessige utfordringer og begrensninger.
Planområdet ligger mellom Kirkeveien som er under planlegging, som er og skal forbli en av
byens hovedbygater og mest trafikkerte innfartsårer til sentrum og stasjonen, og Parkaksen som
er et av de viktigste elementene i det sentrale byromsnettet. En av forutsetningene for
planarbeidet var at planen samordnes med pågående plan for Kirkeveien og følger angitte
føringer fra denne planen. Planavgrensning mot Kirkeveien er også justert i samsvar med Statens
vegvesens behov og pågående planarbeid for Kirkeveien.
En av hovedføringene er også at fremtidig adkomst til parkeringsanlegget under Parkaksen skal
skje fra Kirkeveien, og at dagens adkomst fra Jernbaneveien stenges.

Figur 9: Utkast til Teknisk plan for Kirkeveien, Statens vegvesen, sist revidert 06.03.2019

Samtidig ligger planområdet inneklemt mellom to urbane forbindelser. Disse urbane
forbindelsene, dvs. o_GV1 og o_GV2, ligger over eller delvis over eiendom gnr 134 bnr 56,
Kirkeveien 1 (se figur 10a og 10b). Etter planoppstart ble planområdet utvidet mot øst for å sikre
innkjøring fra Kirkeveien og sammenheng mellom offentlige gangveier. Dette ble kunngjort ved
begrenset varsling 07.04.2017 (se figur 15). Planområdet ligger også tett på to sentrale kvartaler,
kvartal S1 og kvartal S3. Forhold som gjør planen ekstra utfordrende er tomtas krevende
geometri, eksisterende bygning i 3 etasjer langs Parkaksen som skal inkorporeres i planen,
støyproblematikk fra Kirkeveien og Jernbaneveien og stasjonsområdet, og ikke minst hensynet til
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bevaringsobjektet i nabokvartalet S1, Rutheimgården. Disse utfordringene legger begrensninger
på utviklingen i denne delen av bysentrum og på det aktuelle planområdet. Dette er særlig
utfordrende uten krav om felles planlegging, noe som kunne bidratt til en økt grad av samordning
mellom utvikling av kvartaler langs Parkaksen. Samtidig forutsettes det at planforslaget følger og
inkorporerer føringer angitt i områdeplanen og samordnes med pågående arbeid i Kirkeveien.

Figur 10 a og b

Ved nærmere vurdering av planforslaget i etterkant av offentlig ettersyn ble det oppdaget to avvik
fra sentrumsplanen som ikke har blitt nevnt hverken i planbeskrivelsen eller i saksframstillingen
ved førstegangsbehandling. Dette gjelder følgende punkter:



Krav om minimum felles uteoppholdsareal (MFUA)
Utvidet bredde på o_GV2 med ny biladkomst som berører del av kvartal S3, Kirkeveien 3,
Parkaksen 6 (gnr 134 /bnr 62).
Disse avvikene er nærmere redegjort nedenfor.
Til tross for at planforslaget er justert i etterkant av offentlig ettersyn, og i all hovedsak er i tråd
med områdereguleringsplan for Ski sentrum, avviker den fortsatt fra sentrumsplanen på følgende
punkter:
 Høyder
 Andel bolig/næring
 Bebyggelsens fotavtrykk (BYA)
 Blågrønfaktor
 Krav til andel MFUA på terreng eller dekke/lokk over gateplan
 Formålsgrensen mellom o_GV2/S3
Redegjørelse for avvikene:
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. Begge fløyene foreslås plassert langs Kirkeveien og
Parkaksen og har variert byggehøyden med 6 etasjer i øst, kote + 155 (dvs. 3m over maks. tillat
byggehøyde), og 4 etasjer i vest mot bevaringsverdige Rutheimgården, kote +149 (dvs. 3m lavere
enn maks. tillat byggehøyde).

Figur 11a: Gatefasade fra Parkaksen
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Figur 11b:Gatefasade fra Kirkeveien

På denne måten vil variasjoner i byggehøyder balansere mellom høydeoverskridelse og
høydereduksjon på 3 meter. Bygningsformen danner en markant og attraktiv arkitektur som med
en fallende gesims mot vest tilpasses til Rutheimgården. Kvartalet vil få et kompakt og symmetrisk
preg, samt en dynamisk og attraktiv fasade mot både Kirkeveien og Parkasen, og tilpasses
volummessig med nabokvartalets maks. tillat gesimshøyde på kote +147.
Volumene som faller mot bevaringsverdig bebyggelse vil bidra til at den gamle og den nye
bebyggelsen korresponderer volummessig godt med hverandre. Samspillet og volumstilpasningen
mellom eksisterende og nytt plassert ved siden av hverandre, vil fremheve ulike epokers
arkitektoniske preg og karakter, og dermed avspeile byens historisk utvikling.
Basert på en helhetlig vurdering er rådmannen av den oppfatning at avvik fra områdeplanens
høydebestemmelse for deler av bygningene ikke er et vesentlig avvik fra planens
hovedintensjoner. Planforslaget med sin arkitektur skal bidra til å skape en bymessighet med
høye krav til urban utvikling som en by behøver. Avviket kan derfor aksepteres.

Figur 12

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
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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 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 har opprinnelig oppnådd en blågrønn faktor på 0,58, men ved 1.gangsbehanling av
planen ble det vedtatt at BGF skal være minst 0,62.
Ved nærmere vurdering og justering i etterkant av offentlig ettersyn, samt bruk av den nyeste
regnstykksmodell og brukerveiledning for blågranfaktor i boligprosjekter i Oslo kommune, ble det
oppnådd BGF på 0, 62, som også er i tråd med utvalgets vedtak fra 1.gangsbehandling.

Figur 13a

Figur 13b

Samtidig skal allment tilgjengelige gater og plasser planlegges for å oppnå en blågrønn faktor på
0,4.
Rådmannen er enig i at rammebetingelse for å oppnå en vesentlig økning av BGF er krevende i
en bysituasjon. Planforslaget inneholder mange gode grep og en vesentlig økning av BGF kan ha
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uheldige virkninger for andre kvaliteter (f. eks. solinnfall) som allerede er oppnådd i dette
planforslaget/prosjektet. Derfor kan avvik fra områdeplanens krav aksepteres.
Krav til andel MFUA på terreng eller dekke/lokk over gateplan
Områdeplan for Ski sentrum angir at minste felles uteoppholdsareal skal være 20% av boligens
BRA, med minimum 75% av MFUA som skal ligge på terreng, dekke/ lokk på/over gateplan. Øvrig
del av MFUA plasseres på takterrasser. Planforslaget ved 1.gangsbehandling angir at
uteoppholdsareal skal utgjøre minst 20 % av boligens BRA, mens MFUA skal utgjøre minimum
15% av boligens BRA. Dette var uklart formulert og ble nærmere vurdert i samråd med
forslagstilleren i etterkant av offentlig ettersyn. Etter nærmere vurdering og justering tilfredsstiller
planforslaget sentrumsplanens krav til minste felles uteoppholdsareal (MFUA) som utgjør minst 20
% av boligens BRA.
Planforslaget foreslår at minimum 60% av felles uteoppholdsareal skal ligge på terreng eller
dekke/lokk over gateplan, noe som avviker fra områdeplanen. Prosjektets ytre begrensninger,
krevende tomtegeometri, plassering midt i Ski sentrum inneklemt mellom to viktige urbane
forbindelser mellom Kirkeveien, flytting av adkomst fra Jernbaneveien til Kirkeveien samt
eksisterende bygningen som skal innarbeides i prosjektet, gjør det vanskelig å tilfredsstille en
høyere andel uteareal på terreng eller dekke/lokk uten at det går på bekostning av prosjektets
helhetlig løsning. Derfor kan avvik ut fra en helhetlig vurdering aksepteres.
Formålsgrensen mellom felt o_GV2 og felt S3 i områdeplanen er flyttet med ca. 3.5 meter mot øst
i kvartal S3 (Kirkeveien 3 og 6):
Dette avviket er en direkte konsekvens av samordning med Statens veivesens pågående
planarbeid for Kirkeveien. Statens vegvesen detaljregulerer Kirkeveien og i samordning med det
aktuelle planforslaget forutsettes bl.a. etablering av en ny adkomst til planområdet og fremtidig panlegg under Parkaksen fra Kirkeveien. Den skal erstatte dagens adkomst fra Jernbaneveien som
skal omgjøres til kollektivgate. Dette ble beskrevet i Statens vegvesen sin uttalelse til kunngjøring
om oppstart av detaljregulering datert 04.07.2016. Planområdet ble derfor utvidet med et ca 3,5
meters bredt areal mot øst og tar en del av kvartal S3 i Kirkeveien 3 og 6 (gnr 134 bnr 62 som
eies av Ski kommune). Denne løsningen gir en trygg og trafikksikker nedkjøring til planområdet,
inkludert planlagt fellesparkeringsanlegg under Parkaksen i felt f_PA, når Jernbaneveien
omgjøres til kollektivgate. Dette gir nok plass til en gangvei o_GV2 gjennom feltet som er en viktig
urban forbindelse mellom Kirkeveien og Parkaksen. Dette er forårsaket av utvidelsen av
planområdet mot øst, og ble oppgitt i begrenset varsling av endret planområde, datert
07.04.2017(se figur 15). Dette er avvik fra områdereguleringsplan for Ski sentrum som er en direkte
konsekvens av samordning mellom pågående planarbeid for Kirkeveien og detaljregulering for
Kirkeveien 1. Derfor kan avviket aksepteres.
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Figur 14:Varsling av oppstart, datert 23.06.2016

Figur 15:Begrenset varsling av endret planområde, datert
07.04.2017

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.
Kommunen skal også i en viss grad bidra til felles parkeringsanlegg under Parkaksen.
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:
Med bakgrunn i overnevnte begrunnelse er rådmannen av den oppfatning at forslaget til
reguleringsplan for Kirkeveien 1 er i samsvar med kommuneplan, areal- og transportplan, og at
avvikene fra områdereguleringen ikke utgjør vesentlige avvik fra planens hovedintensjoner.
Rådmannen mener derfor at reguleringsplanen slik den står per nå kan aksepteres.

Ski, 11.06.2019
Jane Short Aurlien
rådmann
Kjell Sæther
kommunalsjef

Vedlegg som følger saken:
1) Reguleringskart-nivå 1
2) Reguleringskart-nivå 2
3) Bestemmelser sist revidert 16.05.2019
4) Planbeskrivelse sist revidert 02.05.2019
5) Illustrasjoner sist revidert 15.05.2019
6) Landskapsplan datert 29.04.2019
7) Notat landskapsplan datert 02.05.2019
8) Overvannsnotat datert 27.04.2019
9) Blågrønnfaktor
10) Uttalelser
11) Samlet saksframlegg fra 1.gangsbehandling
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Eldrerådets behandling 17.06.2019:
Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse:
«Avsnitt 3.1:
Eldrerådet påpeker at det er særdeles viktig at uteområdene utformes for bruk av alle
generasjoner, barn, unge, voksne og eldre. Det bør legges til rette med aktiviteter for alle
aldersgrupper, både noe for hver aldersgruppe, men i særdeleshet også noe som kan aktivisere
aldersgruppene i fellesskap.
Eldrerådet ser en sammenblanding av alle aldersgrupper som særdeles helsefremmende.
Eldrerådet krever at dett blir tatt med i planen.
For øvrig tas saken til orientering.»
Votering:
Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig.
Eldrerådets uttalelse er:
Avsnitt 3.1:
Eldrerådet påpeker at det er særdeles viktig at uteområdene utformes for bruk av alle
generasjoner, barn, unge, voksne og eldre. Det bør legges til rette med aktiviteter for alle
aldersgrupper, både noe for hver aldersgruppe, men i særdeleshet også noe som kan aktivisere
aldersgruppene i fellesskap.
Eldrerådet ser en sammenblanding av alle aldersgrupper som særdeles helsefremmende.
Eldrerådet krever at dett blir tatt med i planen.
For øvrig tas saken til orientering.
_____
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling 17.06.2019:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag:
«Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser med tilfredshet at andel HC parkeringer er økt fra
5 til 10 %.
Saken tas for øvrig til orientering.»
Votering:
Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig.
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser med tilfredshet at andel HC parkeringer er økt fra
5 til 10 %.
Saken tas for øvrig til orientering.
_____
Plan- og byggesaksutvalgets behandling 19.06.2019:
Morten Ellingsen (A) fremmet følgende felles endringsforslag til første setning:
Planforslag viser til et godt, helhetlig og kompakt plangrep.
Votering:
Forslag til vedtak med felles endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og byggesaksutvalgets vedtak 19.06.2019:
Planforslaget viser et godt, helhetlig og kompakt plangrep. Planforslaget er i samsvar med den
regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus og kommuneplanens arealdel.
Avvikene fra områdeplanens bestemmelser er ikke vesentlige. Avvik fra planens hovedintensjoner
vurderes til å aksepteres.

