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Sammendrag 
Planforslaget omfatter Skolekvartalet rett nordøst for Ski sentrum, med tilliggende 
kjøreveistruktur i Idrettsveien og Skoleveien. Planforslaget legger til rette for 
boligbebyggelse, barneskole, ungdomsskole, barnehage, parkområder og offentlige 
trafikkarealer i Idrettsveien og Skoleveien. Planforslaget er i tråd med formålsangivelser i 
områdereguleringsplanen, med unntak av B/F1 som nå kun er boligformål, B/F2 der bolig og 
barnehage erstatter bolig og forretning og B/T1 som er vist som parkområde i forslaget.  
 

 
Figur 1 - Planområdet 

 



 
 

 
Figur 2 – Illustrasjonsplan som legges til grunn for bebyggelsen (LINK arkitektur 2020) 

Nordvest i kvartalet legges det til rette for utvidelse av skolefunksjonene og nye fritidsklubb-
lokaler. Sørøst i kvartalet legges det til rette for barnehage og boliger. Langs sørøstsiden av 
kvartalet skal det oppføres boligbygg med til sammen ca. 220 enheter. Det legges opp til en 
differensiert boligsammensetning med variasjon i typologier og leilighetstørrelser. 
 
Parkarealene skal utformes som en offentlig, urban bypark med arealer for opphold, lek og 
rekreasjon. Skolens utearealer og parken skal integreres. Parken knyttes sammen med 
resten av byveven gjennom gangveier og åpninger i kvartalsstrukturen. Til sammen skal 
utomhusarealene i kvartalet utgjøre et viktig offentlig rekreasjonsområde med gode 
miljøkvaliteter i direkte tilknytning til Ski sentrum. 
 
Det er viktige kulturminner i planområdet som sikres gjennom reguleringsmessig vern. Dette 
gjelder gravhaugen i nordøst og skålgropfelt i sørvest. Skålgropfeltet skal inngå som del av 
opplevelseselementene i parkområdet.  
 
Det er også en hul eik i området som er vernet etter naturmangfoldsloven. Denne sikres 
gjennom hensynssone.  
 
Planforslaget omfatter ny utforming av Skoleveien og Idrettsveien, i tråd med overordnede 
føringer. Sanderveien var tidligere varslet som en del av planområdet, men behandles nå 
som en egen reguleringsplan. 



 
 

 
Planforslaget påvirker i liten grad vernehensyn knyttet til naturmangfold, landskap eller 
miljøforhold. Virkninger av planforslaget for miljø og samfunn vil samlet sett være positive. 
Realisering av planforslaget vil medføre måloppnåelse for kommunale, regionale og statlige 
målsetninger om fortetting og urbanisering i nærheten av kollektivknutepunktene i 
Osloregionen. For lokalsamfunnet i Ski vil planforslaget innebære at sentrumsfunksjonene 
styrkes, kvaliteten på skolens bygninger og utearealer heves og man får et bredere 
boligtilbud. Den nye parken vil bli et hyggelig tilbud til alle kommunens beboere. 
 

 

Figur 3 - Utsyn fra ny skolebebyggelse mot parken (LINK arkitektur 2018) 
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Innledning  

Hensikten med planen  
Kommunen og privat grunneier ønsker å realisere de utviklingsmulighetene for 
«Skolekvartalet» som ligger nedfelt i vedtatt områderegulering for Ski sentrum (11.05.2016).  
 
Planforslaget tilrettelegger for utvikling av skolebebyggelsen, oppføring av nye boligbygg, 
samt opparbeiding av et nytt parkanlegg. I tillegg har planen et kombinert felt som åpner for 
bolig og barnehage.  Tilliggende kjøreveier skal reguleres slik at kjøreveisystemet får riktig 
reguleringsmessig status, med siktlinjer i veikryssene. 
 
Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune har i møte den 4. februar 2020  
lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn.  Ved utleggelsen ble det krevd noen endringer i 
forslaget.  Disse er innarbeidet i plankart, bestemmelser og illustrasjonsplan.  Beskrivelsen er 
også oppdatert i samsvar med vedtaket.  Der illustrasjoner til dette planforslaget viser 
løsninger som er endret eller uklare etter vedtaket, er det kommentert.   
 

Forslagstiller og plankonsulent 
 

• Forslagstiller: Sanderveien 18 AS: Vinkl AS v/ Anders Såheim, mobil 976 67 034, 
as@vinkl.no  
 

• Plankonsulent: LINK arkitektur AS v/ Helge Hatland, tlf. 934 69 996, 
helge.hatland@linkarkitektur.no   

 
Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Sweco. Skolene er tegnet av Ola Roald 
arkitekter AS. Boligprosjektet  og barnehagen er tegnet av Link arkitektur AS. 
 

Bakgrunn  
Ski sentrum skal videreutvikles som et regionalt kollektivknutepunkt med utvidede 
byfunksjoner. Det forutsettes en utbygging med urban karakter, variert funksjonsinnhold og 
relativt høy tetthet. Rammer for utviklingen er fastsatt på overordnet nivå, i både regionale og 
kommunale planer. Utbygging av Skolekvartalet er en viktig brikke i utviklingen av Ski 
sentrum. Det vises til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt 
desember 2015. 
 
I områderegulering for Ski sentrum (11.05.2016) er planområdet omtalt som 
«Nordøstkvartalene» og angitt med egen hensynssone H810_5. Hensynssonen stiller krav 
om samlet detaljregulering av kvartalet før utbygging kan gjennomføres. Reguleringsarbeidet 
er satt i gang for å realisere utviklingsmulighetene og fordi kommunen ønsker å få etablert 
nye skolefunksjoner i kvartalet. Prosjektet har dermed fått navnet Skolekvartalet.   
 
Det er ulik tidshorisont for de ulike utbyggingsplanene i området. I første omgang skal 
planforslaget tilrettelegge for utbygging av boligbebyggelsen og barnehagen og parkområdet 

mailto:as@vinkl.no
mailto:helge.hatland@linkarkitektur.no
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frem til og med gang-/sykkelvei og vannstreng / overvannshåndtering. På sikt skal 
skolefunksjonene utvikles.  

Tidligere relevante politiske vedtak  
- Kommuneplan for Ski 2011-2022 vedtatt av Ski kommunestyre 22.06.2011. 
- Områderegulering for Ski sentrum vedtatt av Ski kommunestyre 11.05.2016. 
- Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum datert 02.05.18 
- Kommuneplan for Nordre Follo kommune vedtatt 12.12.2019. (Arealdelen for Ski skal 

fortsatt gjelde) 

Krav om konsekvensutredning  
Krav til konsekvensutredning for planområdet er ivaretatt i forbindelse med 
Områderegulering for Ski sentrum. Detaljregulering for Skolekvartalet utløser ikke krav om 
særskilt konsekvensutredning.  

Planstatus og rammebetingelser  

Riksdekkende retningslinjer ogbestemmelser  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) har 
som mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (revidert 2016) skal synliggjøre og styrke barn og 
unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg 
og skape sitt eget lekemiljø.   

Støy i arealplanlegging, T-1442 (2016) angir retningslinjer for grenseverdier knyttet til støy for 
ulike typer bebyggelse og uteområder. Retningslinjer for støy i byggeperioden er også angitt. 
   

Regionale planer/regionale planbestemmelser (Fylkes(del)planer) 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus – Plansamarbeidet (2015).  
Osloregionen er i sterk vekst. I 2008 påla Stortinget Oslo og de 22 Akershus-kommunene å 
utarbeide en felles regional plan for areal og transport (Ot.prp.nr.10 (2008-2009). 
Planperioden går fram mot 2030, med perspektiv mot 2050. Planen viser fordeling av 
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veksten mellom Oslo og de 22 Akershus-kommunene. Det forutsettes et mer konsentrert 
utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. 

Det legges opp til en flerkjernet senterstruktur langs bybåndet som strekker seg ut fra Oslo i 
3 retninger. Bybåndet følger hovedlinjer for kollektivtransport mot nordøst, sydøst og vest.  

Ski er utpekt som en av 6 regionale byer i bybåndet. I de regionale byene skal det bygges ut 
med spesielt høy utnyttelse i områder med gangavstand til kollektivknutepunkt. 

 

Kommuneplanens arealdel  
 
Kommuneplan for Ski 2019-2030 (vedtatt 12.06.2019) legger føringer for fremtidige 
planprosesser i Ski sentrum.  Skolekvartalet er angitt med sentrumsformål og tjenesteyting 
(skole).  Kvartalet inngår i bestemmelsesområdet «Prioritert utbyggingsområde». 
 

 
Figur 4 - Kommuneplan for Ski 2019-2030 (utklipp fra kommunens kartdatabase) 
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Gjeldende regulering  
 
Områderegulering for Ski sentrum (11.05.2016) legger føringer for utarbeiding av 
detaljregulering for Skolekvartalet. Det stilles krav om helhetlig detaljregulering av dette 
området. Detaljreguleringen skal minimum sikre følgende forhold: 
 
- Innpassing av en offentlig park. 
- Innpassing av barnehage. Barnehagen lokaliseres i bebyggelsens 1.etasje med tilgang 

til tilfredsstillende uteareal. 
- Tydelig rominndeling mellom offentlige arealer og private utearealer. 
- Gjennomgående gang- og sykkelveier fra Idrettsveien og Sanderveien/Sandertunet til 

Skoleveien. 
- Et gjennomgående system for overflatevann som utformes som et opplevelseselement i 

parken. Etablere minimum én offentlig tilgjengelig gangforbindelse fra Sanderveien 
gjennom BB2 til parken (Park 6). 

- Etablere et offentlig, grønt areal ved Ski skole og Kirkeveien/Sanderveien som sikrer 
gravhaugen (Park7) og gode forhold for gående og syklende. 

- Sikre en bymessig fasade langs Sanderveien og publikumsrettet virksomhet mot krysset 
Sanderveien/Kirkeveien, Sanderveien/Idrettsveien og Idrettsveien/Skoleveien. 

- Sikre skålgropfeltet og innpasse dette som opplevelseselement i byparken. 
 
Områdereguleringen stiller også spesifikke krav vedrørende utformingen av parkområdene 
innenfor kvartalet: 
 
Skoleparken skal utformes som en offentlig, urban bypark med høy kvalitet og arealer for 
opphold, lek og rekreasjon. Parken skal beplantes med større trær, og ha en tydelig grønn 
profil. Skolens utearealer skal integreres i parken og være tilgjengelig for allmennheten. 
Utearealer for barnehage kan inngå i parken såfremt arealene er tilgjengelig for 
allmennheten etter stengetid. 
 
Vann og skålgropfeltet skal inngå som opplevelseselementer i parken. Det skal vurderes 
mulighet for å etablere et helhetlig overvannsystem i sammenheng med overvannsystemet 
for sentrumskjernen. Adkomst til byggeområder er tillatt fra Skoleveien, Sanderveien og 
Idrettsveien. Adkomst til parkområdet skal fortrinnsvis skje i forbindelse med gang- og 
sykkelvei. 
 
Områdereguleringen angir utnyttelsesgrad og maksimal høydeutnyttelse for boligfelt innen 
planområdet, samt begrensninger knyttet til forretningsvirksomhet. Områdereguleringen 
angir følgende formål: 
 
- Bolig (BB1 og BB2) 
- Bolig/forretning (B/F1 og B/F2) 
- Bolig/tjenesteyting (B/T1) 
- Park (o_Park6 og o_park7) 
- Offentlig eller privat tjenesteyting (o_T2 og 0_T3) 
- Gang og sykkelvei (GS4 og GS5) 
- Offentlig vei (o_GT10 og o_GT11)  
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Planområdet er omfattet av flere hensynssoner. Dette gjelder krav til felles planlegging 
(H810_5) og Båndleggingssone etter lov om kulturminner (H730_8 og H730_9). 

 
Figur 5 - Områderegulering for Ski sentrum (Utsnitt plankart) 

For øvrig angir områdereguleringen en rekke generelle krav knyttet til 
detaljreguleringsarbeider i Ski sentrum som også gjelder for Skolekvartalet. Dette dreier seg 
blant annet om utarbeiding av kvalitetsprogram, miljøprogram, plan for overvannshåndtering 
mm. 
 

Øvrige rammebetingelser  
 
Kulturminneloven  
I Planområdet er det kulturminner som omfattes av kulturminneloven. Ved vedtak som 
påvirker kulturminner, skal Kulturminnelovens formålsparagraf vektlegges. 
 
Naturmangfoldsloven 
I planområdet er det en hul eik i sørvestre hjørne. Hule eiker er en utvalgt naturtype som 
omfattes av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven). 
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Pågående planarbeid  
Planområdet berøres av fire reguleringsplaner som grenser til området: 
 

 
 

 
PlanID 201711 
Reguleringsplan for ny videregående skole i Ski sentrum. 
Status: Planlegging igangsatt. 

 
 

PlanID 201710 
Reguleringsplan for Fv 152 Kirkeveien og fv 152 Langhusveien. 
Status: Planlegging igangsatt. 

 

 

PlanID 201803 
Regulingsplan for Trekantkvartalet. 
Status: Planlegging igangsatt. 
 
 
 
 
 

 

PlanID 201805 
Reguleringsplan for Sanderveien. 
Status: Planlegging igangsatt. Planen skal behandles parallelt 
med dette planforslaget. 

 

 

 
Figur 6 - Illustrasjon av tverrsnitt for Sanderveien (Multiconsult 05.10.18.) 



7 
 

Beskrivelse av planområdet  

Beliggenhet, avgrensning, størrelse  
Ski sentrum skal utvikles som et av 6 regionale bysentre rundt Oslo. Med ny Follobane er 
forventet reisetid mellom Ski sentrum og Oslo 12 minutter. Ski vil bli en del av et felles bolig- 
og arbeidsmarked i Osloregionen. 
 
Planområdet ligger nordvest for Ski sentrum og utgjør ca 42,5 daa. Arealet omfatter 
Skolekvartalet, del av Skoleveien i vest og Idrettsveien i sør. Sanderveien avgrenser 
planområdet i øst og Kirkeveien avgrenser planen i nord. 
 

 
Figur 7 - Oversiktskart (LINK arkitektur) 

Det ligger både barne- og ungdomsskole innenfor kvartalet, og det er gode forbindelser til Ski 
sentrum via gågate. Gangavstand til togstasjonen er ca. 0,5 km. 
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Figur 8 - Nærområde (LINK Arkitektur) 

 

Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 
 

• Skolekvartalet: Gnr 134, bnr 1, 83, 100, 110, 111, 121, 126, 132, 134, 136, 143, 161, 
166, 186, 226, 227, 228, 229, 242, 337  

• Del av Idrettsveien og Skoleveien: Gnr 134 bnr 356 
 

  
Figur 9 - Eiendomsstruktur (LINK arkitektur) 
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Stedets karakter / dagens bruk  
Nærområdet har variert bebyggelse med blandet innhold. Mot vest grenser Skolekvartalet til 
den etablerte sentrumsbebyggelsen med urban kvartalsstruktur og kjøpesentre. 
Bebyggelsesstrukturen har til dels en åpen form, med store gråarealer (parkering).  
Idrettsveien er en viktig forbindelseslinje mellom planområdet og sentrumskjernen. Mot sør 
og øst henvender planområdet seg mot frittliggende småhusbebyggelse. Ca. 300 meter øst 
for planområdet ligger Ski idrettspark med diverse idrettsanlegg. Mot nord ligger de åpne 
jordbruksarealene rundt Rullestad gård. 
 

 
Figur 10 - Skråfoto (Follokart) 

 

Skolekvartalet har i dag et åpent preg. Nordvest i området ligger skolebebyggelsen med 
tilhørende skolegårdsarealer. I nord, øst og sørøst ligger spredt småhusbebyggelse med 
grønne hager.  
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Landskapsbilde 

 
Figur 11 - Landskapskategori (Skog- og landskap) 

Planområdet ligger på kanten av moreneryggen som strekker seg gjennom Ski. Tomtene 
som skal utvikles ligger på en hellende landskapsformasjon, som henvender seg mot sør-
vest. Høydeforskjellen i området er omlag 19 meter. Det nordøstre hjørnet ligger på et 
topografisk høydepunkt. Planområdet ligger rett vest for et overbelastet nedbørsfelt. 
 
I krysset Kirkeveien/ Sanderveien danner ryggen overgangen mellom kulturlandskapet og 
byen. 
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Arealbruk og bebyggelse 
Planområdet har følgende bebyggelse i dag: 
 
Hovedbygget på Ski barneskole stod ferdig i 1954. I 
1960 ble skolen utvidet med en ny fløy med 
svømmehall, og i 1962 ble skolen ytterligere bygget 
ut. På 50- og 60-tallet hadde skolen mellom 600 og 
700 elever. I dag er det rundt 470 elever ved Ski 
barneskole.  
 
 
 
  

 
Ski ungdomsskole ligger nordvest i planområdet. Den 
ble oppført i 1938 som realskole og gymnas. Skolen 
fikk tilbygg i 1958, og i 1968 ble den bygget om til 
ungdomsskole. Elevtallet har variert, men de siste 
årene har det vært ca. 500 elever ved 
ungdomsskolen. Ski ungdomsskole får elever fra 
barneskolene Ski, Hebekk og Finstad. 
 

 
 
 
 
Kjellern’n fritidsklubb ble startet av noen 
ungdomsskoleelever i 1970. Kjeller’n har hatt flere 
ulike plasseringer opp igjennom årene og har i dag 
tilholdssted i en bygning i den søndre delen av 
planområdet. Huset ble opprinnelig bygget som 
prestebolig i 1919. Det har vært barnehjem frem til 
1969, da Ski kommune kjøpte boligen. Kjeller’n har 
drevet fritidsklubb i lokalene siden 1983. 
 

 

 
 
 
I østre del av planområdet er det 9 boligeiendommer 
med en eller flere husstander. Alle har private hager 
og adkomst fra Sanderveien eller Idrettsveien. 
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Bevaring – nyere tids kulturminner 
I forbindelse med reguleringsplan for Ski sentrum, ble det utarbeidet kulturhistorisk 
stedsanalyse (DIVE) hvor bl.a. bebyggelsen i Skolekvartalet ble vurdert. Eneboligene i 
området ble da ikke vurdert som bevaringsverdige, mens barneskolen er registrert i Follokart 
som kulturminne.   
 
I behandling av forslag til regulering kom det fram ønsker om å bevare Kjeller’n.  Dette er 

dels begrunnet ut fra lokalt ønske om å bevare noe av den eksisterende bebyggelsen.  
Spørsmålet utredes videre parallelt med høring. 
 
ORA har gjort en tilstandsanalyse av skolebyggene, hvor man har sett på teknisk tilstand og 
samtidig vurdert hva som er mest hensiktsmessig å bevare i forhold til arkitektonisk verdi og 
identitet. Det viser seg at mye av bygningsmassen er i dårlig teknisk stand, og det vil være 
svært utfordrende å restaurere/bygge om eksisterende bygninger. Derfor ble det sett på 
muligheten for å bevare deler av bygningene, med vekt på de bygningselementene som har 
mest å si for å ivareta stedets identitet. 
 
Oppdragsgiver Ski kommune ønsker å legge til rette for fremtidens skole, med de kvalitets- 
og arealkrav det innebærer både for bygg og utearealer. Med dette som utgangspunkt er det, 
basert på våre analyser og vurderinger, nødvendig å rive mesteparten av den eksisterende 
bygningsmassen. Samtidig mener vi det er viktig å prøve å bevare bygningselementer som 
er karakteristiske for Ski for å bevare Skolekvartalets identitet og historie.  
 
Dagens barneskole, samt bygget lengst i nord, som i dag inneholder administrasjon og 
spesialrom, har en sterk karakter og en fasade som definerer Kirkeveien. Hjørnet av 
administrasjonsbygget ligger ved innkjøringen til Ski og er en tydelig markør. Vi ønsker derfor 
å bevare deler av disse to fasadene.   
 
 

 
Figur 12 - Skolebebyggelsen (Ola Roald arkitekter) 
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Trafikale forhold  

Vei 
På grunnlag av trafikktelling i Idrettsveien november 2016 og tall innhentet fra Statens 
vegvesen er det anslått følgende trafikkbelastning på omkringliggende veier: 
 

 
Figur 13 - Trafikktall ÅDT i dagens situasjon, SWECO 03.09.18) 

Se vedlagt trafikknotat fra Sweco (Ski barne- og ungdomsskole – ÅDT, datert 03.09.18. 
(vedlegg 9).   
 
Tungtrafikkandelen er relativt usikker, men veikart.no anslår følgende: 
 

• 10 % i Kirkeveien vest 

• 6 % i Langhusveien 

• 8 % i Kirkeveien øst 

• 5 % i Sanderveien 

• I Idrettsveien antas det at tungtrafikken er lik som i Sanderveien, med 5 % 
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Gående og syklende 
Området er godt knyttet til omkringliggende fortau, gang- og sykkelveinett. 

 
Figur 14 - Mobilitet for myke trafikanter (Link arkitektur) 

De grønne prikkene illustrerer fortau og gangveier, men de oransje prikkene er gågaten mot 
sentrum. Gangforbindelsene er godt tilrettelagt for myke trafikanter i form av 
fotgjengeroverganger som knytter fortau og gangforbindelser sammen. 
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Figur 15 - Dagens tilrettelegging for myke trafikanter rundt skoleområdet, Sweco (mobilitetsplanen) 

Kirkeveien har fortau og/eller gang- og sykkelvei på begge sider like ved skolen. Videre 
vestover er det kun fortau på nordsiden av veien. Langs Skoleveien er det etablert fortau, 
samt at veien er enveiskjørt i retning syd-nord. I Sanderveien er det fortau på østsiden av 
veien.  
 
Tilgjengelighet til skolen fra østsiden begrenses i dag av eneboligene med tilhørende private 
hager. Det er kun etablert én gang- og sykkelvei inn mot skoleområdet. Den ligger like ved 
gangfeltet i krysset Sandertunet og Sanderveien.  
 
Det er mange gangfelt langs veiene i området rundt Skolekvartalet, noe som er nødvendig 
langs enkelte veistrekninger som kun har fotgjengertilbud på ene siden. Gangfeltene i 
Kirkeveien og i Langshusveien er godt oppmerket og nedsenket, slik at det blir enklere å 
krysse veien med rullestol, barnevogn, etc. De er også utformet med trafikkøy, slik at ikke 
kryssingsavstanden blir for stor i forhold til hva som er anbefalt i håndbok V127 -
Kryssingssteder for gående. Alle gangfeltene rundt planområdet mangler ledelinjer/taktile 
heller, noe som gjør det vanskeligere for svaksynte å orientere seg ved krysningspunktet. 
Gangfeltet lengst vest i Kirkeveien har noe lengre kryssingsavstand enn hva som er anbefalt, 
men ellers er gangfeltene rundt planområdet godt utformet. 
 
Skoleveiene til barna fra 6-8. klasse i og rundt planområdet ble registrert i 2014. Denne viser 
at fortau og gangveier i nærområdet, samt snarveien gjennom Skolekvartalet i øst-vest 
retning er mye brukt. 
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Figur 16 – Barnetråkkregistrering 2014 (Ski kommune) 

Parkering  
Eneboligene i kvartalet har minst 2 p-plasser hver på egen grunn. Det er omkring 50 
tilgjengelig parkeringsplasser ved og innenfor planområdet som ansatte ved skolen kan 
benytte i dag. 
 

Kollektivdekning  
Planområdet ligger i kort gangavstand fra Ski stasjon og busstopp, og har dermed et 
særdeles godt kollektivtilbud (Prosam 2015). 
 
Illustrasjonen under viser en oversikt over nærliggende bussholdeplasser og nærmeste 
kollektivknutepunkt. Ski togstasjon ligger knappe 500 meter fra planområdet og betjenes av 
både region- og lokaltog. 
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Figur 17 - Kollektivtilbud (mobilitetsplan, (SWECO) 

 
Det er en holdeplass i Kirkeveien (Ski skole) som betjenes av følgende ruter: 
 

• 510 Langhus-Ski-Ås-Drøbak: avgang hvert 10. minutt i hver retning i perioden 10:00-
19:30, ellers to avganger i timen i hver retning. 

• 515 Ryen T-Ski stasjon: to avganger i timen i retning mot Ski stasjon i rushperiodene 
(morgen- og ettermiddag), ellers én avgang i timen i hver retning gjennom resten av 
virkedøgnet. I retning Ryen T har busslinjen én avgang i timen gjennom hele virkedøgnet, 
med unntak av ettermiddagsrushet (15:10-18:10), da linjen har to avganger i timen. 
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Kulturminner / Kulturlandskapet  
Det ble gjennomført arkeologisk registrering i forbindelse med områderegulering for Ski 
sentrum. Det er registrert skålgropfelt vest i planområdet og en gravhaug nord i planområdet. 
Disse kulturminnelokalitetene er automatisk fredet og regulert med hensynssone for bevaring 
i gjeldende områderegulering.  
 

 
Figur 18 - Kulturminner i nærområdet (utklipp fra www.kulturminnesok.no) 
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Støy og annen forurensning   
Planområdet er utsatt for støy, særlig fra Kirkeveien og Sanderveien. 
 
 

 
Figur 19 - Støysonekart utarbeidet i forbindelse med områderegulering av Ski sentrum (Rambøll 2014) 

 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/16 anbefaler følgende for 
støysonene: 
 

• Rød sone: Område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. Boliger regnes som støyfølsom bebyggelse. 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 
Områderegulering for Ski sentrum åpner for høyere støy enn anbefalt i T1442/16 på fasade 
mot Sanderveien og Kirkeveien. 
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Naturmangfold  
Det er lite vegetasjon i skolegårdsarealene. I villahagene er det en frodig og variert, men 
kultivert grønnstruktur. I den sydøstre delen av kvartalet er det flere store løvtrær.  
 
I www.naturbase.no er det registrert en hul eik i planområdets sørvestre hjørne. Hule 
eiketrær er kategorisert som «svært viktig naturtype». Dette treet vurderes som en viktig (B) 
naturtype.  
 
«Treet er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor 
grensen for inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul 
eik». Eksponeringsgraden er relativt god. Treet skårer middels på parametere størrelse og 
døde greinpartier og den skårer lavt på parametere hulhet. Barkstrukturen er relativt dårlig 
utviklet hvilket indikerer at treet ikke er veldig gammelt. Derimot står treet i en region der eik 
er et naturlig forekommende treslag, hvilket er positivt. Samlet sett vurderes dette treet som 
en viktig (B) naturtype, mest på grunn av størrelse og grad av urørthet.»  
 
Det er også registrert Vipe innen planområdet, (en registrering). Vipe er sterkt truet ifølge 
Norsk rødliste for arter. 
 
Det er ikke registrert fremmede/svartelistede arter innenfor planområdet. 
 

 
Figur 20 - Den hule eiken er markert med skravur, og registrert vipe er markert med gul prikk, Kilde: 
www.naturbase.no. 

 

http://www.naturbase.no/
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Figur 21- Dronebilde 

 

Friluftsliv, rekreasjon  
Området brukes ikke til friluftsliv og rekreasjon i dag, med unntak av skolegården som brukes 
noe etter skoletid. 
 

Teknisk infrastruktur  
I området har Norgesnett nettstasjon samt høy- og lavspent kabel og lavspent luftnett. 

 

Sosial infrastruktur  
Det ligger både barne- og ungdomsskole innenfor planområdet. Kjeller’n fritidsklubb ligger 
syd i planområdet. Det er kort vei til sentrumsfunksjoner og privat og offentlig servicetilbud i 
Ski sentrum.  
 

Fjernvarme  
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Tiltak innenfor områder som 
omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver 
tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Ski skal legges til grunn. Det kan gjøres 
unntak dersom tiltakshaver kan anvende alternative energikilder som det dokumenteres at 
bruk av disse er energimessig og miljømessig bedre enn fjernvarme.  
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Grunnforhold  
Det er gjennomført flere grunnundersøkelser innenfor planområdet. Grunnundersøkelsene er 
oppsummert i rapport fra Sweco datert 04.07.18 (vedlegg 13).  
 
Grunnundersøkelser viser fyllmasser, sand og morenemasser ned til berg. Området ligger 
under den marine grense. Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er ivaretatt. 
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Beskrivelse av planforslag  
I kapittelet beskrives selve planforslaget, og det redegjøres for hvilke muligheter og krav som 
hjemles i kart og bestemmelser.  
  

Reguleringsformål  
Område foreslås regulert til følgende formål:  
 
 Formål Felt Areal (daa) Utnyttelse 

(BRA) 
Høyder 
moh 

 
Bebyggelse og anlegg 

    

 Konsentrert boligbebyggelse BKS1 1,2  750 m2 K +151 
 Konsentrert boligbebyggelse BKS2 1,2 1200 m2 K + 155 
 Blokkbebyggelse BBB1 2,1 6000 m2 K + 

165,5 
 Blokkbebyggelse BBB2 3,1  7600 m2 K + 

178,5 
 Blokkbebyggelse BBB3 2,5  6000 m2 K + 

178,5 
 Offentlig eller privat tjenesteyting o_BOP 18,3  20300 m2 K + 180 
 Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål 
BKB1 2,9 3000 m2 K + 155 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

   

 Kjørevei o_KV11 0,4 
 

 
 Fortau o_F11 o_F11_1 = 0,6 

o_F11_2 = 0,4 
  

 Torg o_ST  0,6    
 Gatetun o_GT10_1 2,0    
 Gang-/sykkelvei o_GS5 o_GS5_2 = 0,4  

o_GS5_1 = 0,5  
  

 Gangvei/gangareal o_GG o_GG4 = 0,2  
o_GG5 = 0,3 

  

 Annen veigrunn -tekniske anlegg o_VT11 0,4   
 Renovasjonsanlegg f_BRE 0,2    
 
Grønnstruktur 

    

 Park o_Park6 
 
 
o_Park7 

o_Park6_1 = 2,9  
o_Park6_2 = 0,8  
o_Park6_3 = 0,3 
o_Park7 = 0,8  
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Figur 22: Reguleringsplankartet.  Boligområdene er gule, skoleområdet rødt, kombinert bolig og barnehage stripet 
gult og rødt.  Parkområdene grønne.   

Bebyggelse og anlegg 
Planen legger til rette for boligbebyggelse i blokk og rekkehus, skoler og barnehage. 
 
I feltene med boligformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål langs Sanderveien, er 
det illustrert 220 boliger hvorav de fleste er blokkleiligheter, med innslag av noen duplex 
(bolig med leilighet over to plan) og rekkehus.  
 
Blokkleilighetene fordeles på feltene BBB1, BBB2, BBB3 og BKB1. I feltet BKB1 legges det 
til rette for barnehage med boliger over, og bestemmelsene åpner for et mikrogalleri 
henvendt mot gata. Rekkehusene fordeles på feltene BKS1 og 2. I bestemmelsesområdet #6 

stilles det krav om at det skal etableres en gangforbindelse fra Sanderveien til parken og 
skolen. 
 
Boligprosjektet får parkering i parkeringskjeller med innkjøring fra Idrettsveien. Det settes av 
7 % plasser til HC parkering i anlegget nærmest mulig inngang til heisen.  Fall i naturlig 
terreng gjør at parkeringskjelleren henger sammen med barnehagen i BKS1.  Planen gir en 
viss frihet i utstrekning av barnehageareal og parkeringskjeller under bakken, men 
barnehagen vil ha fasade mot utearealene.  Barnehagen vil ha uteareal på tak og på 
terrenget mot Idrettsveien  
 
I feltene med offentlig / privat tjenesteyting langs Skoleveien og Kirkeveien (o_BOP), er det 
illustrert barne- og ungdomsskole med tilhørende funksjoner. Skoleformålet legger til rette for 
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840 elever fra 1. til 7. klasse og ny ungdomsskole med plass til 630 elever. I 
bestemmelsesområde #4 stilles det krav om gangpassasje fra Skoleveien til parken. Ellers 
gir planen stort spillerom for utforming innenfor feltet. Det skal etableres to HC-plasser for 
hver av skolene, men det legges ikke til rette for parkering for besøkende eller ansatte.  
 

Det foreslås følgende parkeringsdekning for planområdet: 
Formål Bil Andel HC-

plasser 
Andel ladepkt 
for el-bil 

Sykkel, 
minimumskrav 

Bolig Min. 0,5, maks 
0,8 pr. boenhet 

7 % 50 % 2,5 pr 100 m2 av 
boligens BRA 

Skole 0 1/5000 m2 BRA 50 % 3 pl. pr. 100 m2 
Barnehage 0 Minst 1 i felt 

SVT1 eller p-
kjeller 

50 %  

 
 
Den lave parkeringsdekningen begrunnes med kort gangavstand fra sentrum, 
kollektivknutepunkt, handel og service, god tilrettelegging for gange og sykkel og kort vei til 
skoler og barnehage. Her skal det være enkelt å velge bort bilen i hverdagen. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 4.1.4 stiller krav om at minste felles uteoppholdsareal 
(MFUA) skal være 20 % av leilighetenes BRA. 
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Figur 23: utsnitt av den søndre delen av planen med samferdselsområder. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Kjørevei 
Idrettsveien vil være hovedatkomst til hele planområdet. Der er det innkjøring til 
parkeringskjeller for boligprosjektet, og det skal etableres en drop-off sone for alle offentlige 
bygg med plass til 5-6 seks biler. HC-parkering for barnehagen kan plasseres i Idrettsveien 
eller i parkeringskjelleren.  Endelig utforming avgjøres i byggesak.  Varelevering og HC-
transport til skolene foreslås ført opp Skoleveien og ut på Kirkeveien. 
 
Gang- og sykkelveier 
Det foreslås to gang- og sykkelveier i planområdet; o_GS5_2 forbinder Idrettsveien og 
parken, mens o_GS5_1 forbinder Kirkeveien og parken. Begge opparbeides med kjørbart 
underlag for utrykningskjøretøy.  
 
Gangveier 
Det foreslås en gangvei i planområdet. O_GG4 forbinder Skoleveien med parken. Den 
grenser til skålgropsteinen og må derfor ta hensyn til dette kulturminnet.  
 
Fortau 
Det foreslås fortau langs Idrettsveien iht. Funksjons- og designplan for Ski sentrum. Fortauet 
nord for veien har en bredde på 6m for å legge til rette for både gående og syklende. 
Bredden på fortauet i sør blir 3 meter.  
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Torg 
Det foreslås et offentlig torg som forbindelse mellom 
Sanderveien og parken iht. områderegulering for Ski 
sentrum. Torget (ST) skal ha kjørbart underlag for 
utrykningskjøretøy.  
  
Gatetun 
Det foreslås regulert gatetun langs Skoleveien for å sikre 
funksjoner til nødvendig trafikk, gangtrafikk, sykling, 
opphold og aktivitet. I gatetunet skal det tilrettelegges for 
overvannshåndtering og flomveier, samt tillates 
renovasjon innenfor gitte tidssoner. Gatetunet skal 
opparbeides med dekke av høy kvalitet og skal møbleres, 
beplantes og bestå av permeable overflater der det er 
mulig. Den kjørbare delen skal være i midten med 
beplantning i hovedsak på vestsiden og med sykkelparkering langs bebyggelse. Mot 
Kirkeveien skal det etableres et fysisk skille integrert i byrommet.  
 
Planen avviker i liten grad fra funksjons- og designplanen for Ski sentrum, men beplantning i 
Skoleveien plasseres der dette er mest hensiktsmessig med hensyn til trafikk, 
bevegelsesmønster og bygninger. 
 
Renovasjon 
To definerte arealer settes av til renovasjon i planen. Den nordlige delen av boligprosjektet 
har fått renovasjonsarealet rett nord for torget. Avfallet hentes via torget og 
oppstillingsplassen for brannbil benyttes for å minimere rygging innenfor arealet til torget. Sør 
i planområdet er det satt av et felles renovasjonsareal i tilknytning til fortauet på nordsiden av 
Idrettsveien. Renovasjonsløsningene er felles for den sørlige delen av boligprosjektet og 
utvikling av arealet i sørvest. Her tømmes avfallet fra Idrettsveien. Planforslaget legger til 
rette for nedgravde løsninger. Skolen etablerer eget renovasjonsareal innenfor BOP.  
 
Annen veigrunn – tekniske anlegg 
Mellom fortau og kjørebane i Idrettsveien er det lagt inn et felt som reguleres til annen 
veigrunn. Her skal det etableres en lomme som «drop off»-sone for skolene. Lommen skal 
romme 5-6 biler. I tillegg skal det etableres en lomme for renovasjonsbil. Denne kan være i 
sammenheng med billommen.  

Grønnstruktur 
Park 
Gjennom kvartalet foreslås det regulert en park. Parken består av fire delområder.  I 
planområdets nordvestre hjørne ligger et mindre grønt område (o_Park7) rundt en gravhaug.  
Dette henger sammen med resten av grønnstrukturen med en gang- og sykkelvei (o_GS5_1) 
Parken vil videre sørover ligge som et grønt belte rundt den gjennomgående gangveien og 
henge sammen med skolearealet.  I sørvestre hjørne av kvartalet vil parken utvides med 
større bredde og gi rom for eksisterende skålgropfelt, huleik og fordrøying av overflatevann.  
I tillegg vurderes det å flytte «Kjeller’n» hit.  Skoleparken skal utformes som en offentlig, 
urban bypark med høy kvalitet og arealer for opphold, lek og rekreasjon. Parken skal 

Figur 24 Torget mot Sanderveien 
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beplantes med større trær, og ha en tydelig grønn profil. Skolens utearealer og parken skal 
integreres og være tilgjengelige for allmennheten.  
 
I reguleringsbestemmelsenes § 6.1 er det omfattende bestemmelser som styrer utforming av 
parken. Disse bestemmelsene må ses sammen med krav til utforming av skolens 
uteopphoIdsareal (4.5.3) og det er i tillegg krav om at grønnstruktur skal utformes i tråd med 
illustrasjonsplanen, jfr. vedlegg 6. 
 
Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp for utforming av parken. Den skal 
utformes universelt for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og miljøhemmede.  
 
Vannstrengen gjennom parken skal sikres som åpen flomvei dimensjonert for 200-årsflom 
med 50 % klimapåslag. Det skal sikres erosjonssikker avrenning av flomvann og årssikker 
vannføring skal opprettholdes i en del av vannstrengen. 

Reguleringsbestemmelser 
Reguleringsbestemmelsene tar utgangspunkt i områdereguleringsplan for Ski sentrum. 
Forslag til reguleringsbestemmelser har samme struktur, og viderefører de fleste 
bestemmelsene som berører Skolekvartalet med unntakene av følgende hovedpunkt: 
 

• Utnyttelsesgrad er oppgitt i m2 BRA og ikke % BYA.  

• Tillatt byggehøyde i nord og øst overskrider tillatt byggehøyde i områdeplanen.  

• Boligene får 20% uteoppholdsareal som forutsatt i områdeplanen.  Illustrasjonsplanen 
viser 23 %, så kravet vil innfris med god margin.  Noen av kravene i områdeplanen er 
tilpasset situasjonen, f.eks kreves bare 70 % uteoppholdsareal på terreng, ikke 75 % som 
i områdeplanen.  Park, skolegård og barnehage kommer i tillegg til MUA-krav.  Disse vil 
være offentlig tilgjengelige på ettermiddagen og i helgene og vil gi et viktig tilbud til barn 
og unge.  Parkområdene vil få utforming som passer alle aldersgrupper, og 
boligområdene vil få uteoppholdsareal som dekker alle behov.  

 

Utredninger og funksjonskrav 
I områderegulering for Ski sentrum og i oppstartsmøte og dialogmøter med kommunen, er 
det stilt krav om en rekke utredninger som er vedlagt planbeskrivelse. Konklusjonen i 
utredningene er videreført som funksjonskrav i reguleringsbestemmelsene og på plankartet. 
Under følger en gjennomgang av disse utredningene med beskrivelse av hvordan disse er 
fulgt opp i bestemmelser og på plankart.  

Støy 
Det er utarbeidet støyutredning, se vedlegg 8 for utdypende informasjon. 
 
Boligbyggene mot Sanderveien og skolebyggene mot Kirkeveien ligger rød støysone, iht. 
definisjonen i T-1442, se støysonekart i kapittel 3.3.1. Høyhus i nord og boliger eller 
barnehage i planområdets sørvestre hjørne ligger i gul støysone, og lavere boligbygg i 
bakgården ligger i hvit støysone.  
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Figur 25 - Støysoner fra veitrafikk beregnet 4 meter over terreng iht. T-1442. Til venstre er det lagt inn 
boligprosjekt i sydvest, og til høyre er det lagt inn barnehage. Rød=>65 dBA, Gul=>55 dBA.  Bebyggelsen mot 
Idrettsveien og Skoleveien er noe endret etter beregningene, jf. illustrasjonsplan. 

 
Byggene er plassert med fasade ut mot veiarealene iht. føringer i områdereguleringen. 
Bygningsvolumene vil dermed skjerme for støy for uteoppholdsarealene. 
 
I tillegg foreslås det å etablere støyskjerm mot Kirkeveien mellom skolen og boligbyggene for 
å øke uteoppholdsarealet som får tilfredsstillende støynivå. 
 

 
Figur 26 - Lydnivå på fasader i øvre del av boligprosjektet sett fra vest. 
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Figur 27 - Lydnivå på fasader i skoleprosjektet sett fra sør. 

 
Maksimalt lydnivå fra veitrafikk kan bli dimensjonerende for deler av boligfasadene, og det 
må derfor gjøres en nærmere vurdering av støy i neste fase for å dimensjonere 
fasadeisolasjon. 
 
Terrengform og materialskifte bidrar også til mindre støy fordi store flater deles i mindre 
arealer. Bruk av tak til oppholdsarealer vil også redusere faren for støy i umiddelbar nærhet 
til klasserommene som i dag er problematisk fordi det virker forstyrrende på undervisningen. 
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Figur 28 - Døgnveid lydnivå (Lden) på uteareal. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Grønt og blått område 
tilfredsstiller grenseverdi på Lden 55 dB.  Bebyggelsen mot Idrettsveien er noe endret etter at støyberegninger ble 
gjennomført, jf. illustrasjonsplan. 

 
Krav til støyskjerming er sikret i reguleringsbestemmelsenes § 3.12: 

Det er stilt krav om støyskjerming iht. veilederen T1442/16. Unntak gis for fasader som 
vender mot Kirkeveien og Sanderveien, hvor det tillates overskridelse av grenseverdiene for 
støy fra veitrafikk. Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen: 

• For hver boenhet skal minimum ett soverom ha vindusfasade mot stille side, hvor 
støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. 

• Det tillates tiltak for å oppnå stille siden utenfor fasade som tett rekkverk på balkong med 
absorberende himling eller innglasset balkong. 

• Alle boenheter skal ha tilgang til privat eller felles utearealer hvor støygrensene i tabell 3 
tilfredsstilles. 

• Minimum 75 % av felles uteoppholdsareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i 
tabell 3. 

Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis. Det kreves uavhengig 
kontroll av prosjektering og utførelse av støyskjermingstiltak. 
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Vei og trafikk 
Det er utarbeidet en trafikkberegning, se vedlegg 9. Det er også utarbeidet C-tegninger for 
utkjørsel fra Skoleveien langs skolen og ut til Kirkeveien, se vedlegg 10. 

Statens vegvesen og kommunen jobber med nytt trafikksystem i Ski sentrum. De har gitt 
flere føringer for inn- og utkjøringer fra kvartalet. Følgende er lagt inn i planforslaget: 

• Innkjøring for utrykningskjøretøy og for henting av avfall fra Sanderveien via torget. 

• Atkomst til boligprosjektene fra Idrettsveien. 

• Drop-sone langs Idrettsveien knyttet til skoler og mulig barnehage. 

• HC-, renovasjons- og varetransport til ungdomsskolen via Skoleveien og ut i Kirkeveien. 
 

I planprosessen ble det vurdert tre alternative veiløsninger for ungdomsskolen knyttet til 
renovasjon, varelevering og parkering for bevegelseshemmede. Det ble ikke oppnådd 
enighet med Statens vegvesen om det siste punktet. Dette er derfor beskrevet i detalj: 

Omfanget av varelevering begrenser seg til melkeprodukter og enkelte andre leveranser. 
Trolig er det snakk om 2-5 per uke. Omfanget av renovasjon er trolig en gang per uke. 
Vareleveranser og renovasjon vil kunne foregå på tidspunkter elevene ikke skal oppholde 
seg utendørs. Når det gjelder bruk av HC-parkering er dette avhengig av antall ansatte og 
elever som har behov for dette. Det vil trolig være fra 0-4 bevegelseshemmede ved skolen. 
Totalt gir dette 2-10 bilreiser per dag, grovt regnet. Alternativ 1 er grunnlag for reguleringen.  
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Alternativ 1 
Alternativ 1 har en løsning med innkjøring via Skoleveien og ut i Kirkeveien. Det er viktig at 
utkjøringen legges vest for krysningspunktet for fotgjengere i Kirkeveien.  
 
Fordeler med dette alternativet: 

• Ingen ryggebevegelser innenfor planområdet 

• Minimalt med konfliktpunkter mot skoleelever 

• Omtrent samme trafikk i Kirkeveien som i Sanderveien, men flatt terreng tilsier at 
dette er en tryggere løsning, spesielt for syklistene.  

 
Ulemper med dette alternativet: 

• Må avklare utkjøring med utforming av Kirkeveien  

• Utkjøring fra skoleområdet og bussholdeplass må tilpasses hverandre. 
 

 
Figur 29 - Alternativ 1 illustrert med nytt gateprofil i Kirkeveien (Sweco 2018). 
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Alternativ 2 
Dette alternativet legger opp til en kjøresløyfe gjennom skoleområdet. Kjøresløyfen må være 
av en slik karakter at fartsnivået holdes lavt. Dette kan være en kjørbar forttausløsning med 
taktile oppmerksomhet-soner der fotgjengere naturlig krysser kjøresløyfen. 
 
Fordeler med dette alternativet: 

• Ingen ryggebevegelser innenfor planområdet 

• God lokalisering av HC-parkering, varelevering og renovasjon 

• Unngår konflikt med Kirkeveien 
 
Ulemper med dette alternativet: 

• Kjøresløyfen krysser flere gangstrømmer 

• Utkjøring i Sanderveien er krevende sikkerhetsmessig 
o Mest biltrafikk  
o Kryssende syklister som vil kunne ha høy fart i nedoverbakke 
o Ingen rabatt mellom utkjøring og veibane 

 

 
Figur 30 - Alternativ 2 illustrert med nytt gateprofil i Kirkeveien (Sweco 2018). 
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Alternativ 3 
Dersom en skal snu inne på planområdet må det bygges en vendehammer. Denne er 
dimensjonert for lastebil. Ved anleggelse av vendehammer er det viktig at sonen for vending 
er fullstendig skjermet for fotgjengere. 
 
Plassering av mulig HC-parkering må detaljeres opp med tanke på avskjerming av 
vendehammeren. 
 
Fordeler med dette alternativet: 

• Unngår konflikt med Kirkeveien og Sanderveien 
 
Ulemper med dette alternativet: 

• Krevende lokalisering av renovasjon og varelevering 

• Skoleveien vil bli toveiskjørt og mer trafikkert.  

• Lokalisering av vendehammer: 
o Krever avskjerming av ryggesonen for å sikre skolebarn 
o Avskjerming av vendehammer kan gjøre gangadkomst lite tilgjengelig  

 

 
Figur 31 - Alternativ 3 illustrert med nytt gateprofil i Kirkeveien (Sweco 2018). 

 

Konklusjon  
Alternativ 1 er det alternativet med flest fordeler og færrest ulemper. Dette alternativet er 
derfor lagt inn på forslag til plankart, men det er mulig å løse dette med alle tre alternativer 
og likevel opprettholde øvrige deler av planforslaget.  
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Mobilitet 
Det er utarbeidet en mobilitetsplan, se vedlegg 14 for mer utdypende informasjon. 
 
Boligene får felles garasjeanlegg under bakken med innkjøring fra Idrettsveien. Dermed blir 
det ingen biltrafikk inne i boligområdet. En innkjøring til parkeringsanlegget fører til kun ett 
konfliktpunkt mellom gående/syklende og bilister øst i kvartalet.  
 
Det blir viktig med god utforming av lomme for av- og påkjøring, for å unngå at barn krysser 
veien, samtidig som biler kanskje forsøker å kjøre forbi biler som har stoppet i kjørebanen. 
Målet er at skoleområdet skal ha svært begrenset med biltrafikk inne på sine områder.    
 

 
Figur 32 - Illustrasjon av HC- og sykkelparkering (Multiconsult, 2018).  Bebyggelsen mot Idrettsveien er noe 
endret innenfor revisjonssky.  Endelig utforming av parkering må skje etter avgjørelsen om flytting av Kjeller’n, 

men endringene anses ikke ha vesentlig betydning for sykkel- eller HC-parkering.   

Det etableres sykkelparkeringsplasser langsmed både barne- og ungdomsskole, samt to 
større parkeringssoner for sykkel og en øst for ungdomsskolen. Totalt i planen er det 
tilrettelagt for ca. 500 sykkelplasser for den offentlige bebyggelsen. Dette vil være et 
tilstrekkelig antall med tanke på forventet reisemiddelfordeling til skolene og barnehagen. Det 
skal være lett å velge sykkel som fremkomstmiddel og da bør det være god kapasitet på 
sykkelparkeringsplassene, slik at man ikke må lete etter et ledig stativ å sette fra seg 
sykkelen. Boligene må løse sykkelparkering på egen tomt. El-bysykkelstativ skal etableres 
sør i planområdet.   
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Planforslaget legger opp til god tilgjengelighet inn til Skolekvartalet med flere 
tilkomstmuligheter for gående og syklende langs Sanderveien enn hva som er tilfellet i dag. I 
planforslaget for Sanderveien er det også lagt inn gang- og sykkelvei på vestsiden av 
Sanderveien, noe som vil gi både økt trafikksikkerhet og tilgjengelighet for myke trafikanter. 
 

 
Figur 33 - Planlagte tilkomster for gående og syklende (Multiconsult, 2018). Bebyggelsen mot Idrettsveien er noe 
endret innenfor markerte boble.  Endelig utforming av tilkomst må skje etter avgjørelsen om flytting av Kjeller’n, 
men endringene anses å være en forbedring av forbindelser mot Ski sentrum i sørvest. 

Det legges opp til trappefrie traseer slik at området er tilgjengelig for alle, med eller uten 
nedsatt funksjonsevne. Stigningsforholdene er stort sett godt innenfor kravet til universell 
utforming. Et parti i Skoleveien er på maksimalt tillatt stigningsforhold på 8 %, men innenfor 
Statens vegvesens håndbok V129 Universell utforming av veier og gater. Det bør legges til 
rette for hvilemuligheter i form av benker e.l. i parkområdet.   
 
Varelevering til skolene skal løses mellom ny ungdomsskole og Kirkeveien pga. topografi. 
Frekvensen av levering vil bli relativt lav og vil være tidsbegrenset for å møte færrest mulig 
barn. 
 
Mobilitetsplanen er videreført i forslag til plankart.  
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Overvann, blågrønn faktor og grønnstruktur 
Det er utarbeidet detaljert illustrasjonsplan, se vedlegg 6 for utdypende informasjon. Det er 
også utarbeidet notat med beregning av vannmengde og beskrivelse av hvordan overvann 
skal håndteres, og en plan for håndtering av overvann som er detaljert for den østre delen av 
kvartalet, og mer generell for den vestre delen, se vedlegg 11 for utdypende informasjon. I 
illustrasjonsprosjektet, vedlegg 7, er grønnstruktur og løsning for overvann detaljert 
beskrevet. I tillegg er det utarbeidet en VA-rammeplan, se vedlegg 18. 
 

 
 
Figur 34 - Prinsipplan for fordrøyning for øvre og nedre del av boligprosjektet (LINK arkitektur / Multiconsult 2018). 

Det er ikke eksisterende vannkilder innenfor området. Alt overvannet innenfor planområdet 
ankommer som nedbør. Overvannet samles i en sentral vannstreng og brukes som 
trivselsskapende element i parken. 
 

 
Figur 35 - Prinsipp for overløp til fordrøyning (Multiconsult 2018) 

 

Illustrasjonsprosjektet viser at det er mulig å oppnå følgende blågrønne faktor (BGF) med 
lokal overvannshåndtering og grønne tak: 
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• BBB1, BBB2, BBB3, BKB1, o_GS5_2, o_GS5_1, o_Park6_3, o_SG2: 0,8  
• o_BOP1 og o_Park6_2: 0,5  
• o_Park6_1: 0,7  
• o_GT10_1: 0,4  
• Allment tilgjengelige gater og plasser: 0,4  
 
 
Hensyn til overvann, blågrønn faktor og grønnstruktur er bl.a. sikret på følgende måte i 
reguleringsbestemmelsene: 
 

• I forslag til reguleringsbestemmelser § 3.5 er det stilt krav om at alt overvann innenfor 
planområdet skal håndteres og renses lokalt.  Vannstrengen gjennom parken skal sikres 
som åpen flomvei dimensjonert for 200-årsflom med 50% klimapåslag. Det skal sikres 
erosjonssikker avrenning av flomvann. 

• Områdereguleringens bestemmelser stiller krav om at parken skal ha et stort innslag av 
grønt gjennom bruk av vann og vegetasjon som opplevelseselement. Dette er videreført i 
krav til blågrønn faktor i samme bestemmelse. 

• Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp for utforming av parken. Den 
skal utformes universelt for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og miljøhemmede. Dette er et krav fra områdereguleringen som er 
videreført i forslag til reguleringsbestemmelser § 3.6. 
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Miljø og grunnforhold 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i hele planområdet, se vedlegg 13. Området ligger 
under den marine grense. Grunnundersøkelser viser fyllmasser, sand og morenemasser ned 
til berg. Området er vurdert og klarert ut mht. områdestabiliteten. 
 
Det er også gjennomført en innledende miljøundersøkelse, se vedlegg 12. Undersøkelsen 
påviste masser i tilstandsklasse 1, 2 og 3 på eiendommen. Masser i tilstandsklasse 1 og 2 
kan ligge igjen på området. Masser i tilstandsklasse 3 kan ligge igjen dypere enn 1 m. Det 
ble påvist alifater i tilstandsklasse 3 i to av prøvepunktene i øverste meter. Det ble konkludert 
med at det bør gjøres en full miljøteknisk grunnundersøkelse på området, med tiltaksplan. 
 
Det er utarbeidet et miljøprogram med miljøoppfølgingsplan, se vedlegg 17. Kravet om 
utarbeidelse av MOP følger av områderegulering for Ski sentrum. Dokumentet fastsetter 
miljømål, beskriver roller og ansvar, vurderer miljørisiko, tiltak og oppfølging av miljømålene i 
samsvar med krav i områdereguleringsbestemmelsene, etter mal fra Norsk standard NS 
3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs og 
eiendomsnæringen, og Ski kommunes «Veiledning til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, 
Ski sentrum». I MOP er det fastsatt en rekke tiltak og dokumentasjonskrav. Disse er lagt inn i 
forslag til reguleringsbestemmelser: 
 
I reguleringsbestemmelsenes § 9.1 er det stilt krav om at det skal dokumenteres i 
rammesøknaden hvordan relevante miljøforhold og miljøvirkninger i kvalitetsprogrammet og 
MOP er ivaretatt. MOP skal legges til grunn for gjennomføring av alle bygge- og anleggstiltak 
innenfor planområdet. 
 
I reguleringsbestemmelsenes § 10.3.4  er det stilt krav om full miljøteknisk undersøkelse for 
felt o_Park6_3 før igangsettingstillatelse kan gis for felt o_BOP, og for felt o_Park6_2 før 
igangsettingstillatelse gis for felt o_BKB1. 
 

Fjernvarme  
I forslag til reguleringsbestemmelser § 3.9 stilt krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg, men 
det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av 
alternative løsninger vil være energimessig eller miljømessig bedre enn tilknytning. 
Bygninger som ikke krever oppvarming er unntatt fra tilknytningsplikten. 
 

Rekkefølgebestemmelser  
Det foreslås rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsenes § 10 som i hovedsak 
stiller krav om plan for utforming og opparbeiding knyttet til rammetillatelsen og krav til 
opparbeidelse før bebyggelsen tas i bruk. Kravene knytter bl.a. de forskjellige feltene til 
følgende: 
 
 
 

• BKB1: Opparbeidelse av fellesareal i BKB1 og o_Park6_2. 

• BKB2 eller BKS1: Opparbeidelse av fellesareal i BKB2, BKS1, o_Park6_1 og o_GS5_2, 
uteoppholdsareal på tak, renovasjonsanlegg i felt BRE1 og overvannsløsning. 
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• BBB1 eller BKS2: Opparbeidelse av fellesareal i BBB1, BKS2, o_Park7, o_ST og o_SG2, 
uteoppholdsareal på tak, renovasjonsanlegg i felt BRE1 og BRE2, og overvannsløsning. 

• BBB2: Opparbeidelse av fellesareal i BBB2, uteoppholdsareal på tak, o_ST, o_GS5_1, 
renovasjonsanlegg i felt BRE2, overvannsløsning og støyskjermingstiltak mot Kirkeveien. 
Stenging av eksisterende avkjørsel. 

• BOP: Opparbeiding av o_GT10, o_SG1, , o_Park6_3, støyskjermingstiltak mot 
Kirkeveien, utearealer innenfor #3 Adkomst og renovasjonsanlegg. Gatetun o_GT10 og 
utkjørsel innenfor #1 Adkomst skal etableres samtidig. 

• Veianlegg: Belysning av trafikkområder åpne for alminnelig ferdsel. 
 
For detaljer og alle rekkefølgebestemmelsene, se vedlegg 2. 
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Konsept og hovedgrep 
Under beskrives kort illustrasjonsprosjektets konsept og hovedgrep. For utdypende 
beskrivelse vises det til vedlegg 7. 
 
Tomtens form og beliggenhet gir gode forutsetninger for sol og utsikt. Bebyggelsen i kvartalet 
blir høyest ut mot veien for å skape en stille, grønn side med optimale forhold for kveldsol. 
Høyden på byggene trappes ned inn mot parken, og forsterker den naturlige skålformen 
tomten danner. Dette vil gi gode solforhold på uteoppholdsarealene til skolen på dagtid når 
de er i bruk. Boligene får gode forhold for kveldssol. Plasseringen gir fine forhold for sol, lys 
og utsyn over et grønt og frodig boligområde mot øst og en fantastisk utsikt over landskapet 
nordover mot Oslo. 
 

 
Figur 36 - Illustrasjon av solforhold i kvartalet (LINK arkitektur, 2018) 

 
Kvartalet vil inngå som en integrert del av byveven med gangavstand til alle handels- og 
servicetilbud. Mot øst ligger idrettsanleggene i Ski. Det er nærhet til frodige villahager og de 
fine kulturlandskapet som omkranser byen.  
 
Beliggenheten er ideell for beboere i Ski som ønsker seg ut av villa og inn i leilighet, men 
også for barnefamilier fra hele Osloregionen. 
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Figur 37 - Illustrasjon av mulig fremtidig utvikling (Ola Roald arkitektur / Link arkitektur 2018) 

 
Skolefunksjoner, idrettshall og kulturtilbud skal sammen med boliger omkranse den nye 
byparken i Ski. Planforslaget legger opp til en helhetlig utvikling som bygger videre på de 
forutsetninger som er lagt til grunn i Kommuneplan for Ski (2011) og Områderegulering for 
Ski sentrum (2016). Skolekvartalet blir et viktig kvartal i byen, med egen identitet og karakter, 
samtidig som det danner en helhet med resten av sentrumsbebyggelsen. 
 
Samlet vil prosjektet bidra til mangfold i sentrum. Et sentralt element i prosjektet er 
Skoleparken som skal opparbeides som en frodig grønn lunge til glede for allmenheten, som 
kan bidra til økt trivsel. Skolebyggene legges mot nordvest. Mot sørøst ligger leilighetsbygg 
og rekkehus. I nordøst får kvartalet en mer åpen form. 
 
Det legges opp til betydelige kvaliteter i utforming av ny bebyggelse og i utomhusarealer. 
Frodighet og mangfold er viktige stikkord. Kvartalet skal fremstå som et helhetlig og 
opplevelsesrikt sentrumsmiljø med spesielt fokus på aktivitetsmuligheter for barn og unge (se 
vedlegg 16). 
 

Parken og felles utomhusanlegg 
Skoleområdet og den tilstøtende parken skal utformes som en offentlig, urban bypark med 
en tydelig grønn profil. Skolens utearealer og parken skal integreres og være tilgjengelig for 
allmennheten. Vann og skålgropfeltet skal inngå som opplevelseselementer i parken.  
 
Parken skal også bli en viktig, bilfri, gjennomfartsåre for barn og ungdom på vei til og fra 
skolen, samt idrettsområdet øst for tomten. Planområdet har flere adkomstpunkter for 
fotgjengere som videreutvikles i planforslaget. Det skal også etableres flere forbindelser 
gjennom tomten for å binde sentrum og områdene i nord og øst sammen. Parkområdet vil 
bidra med å skape et sammenhengende rekreasjonsbelte fra det planlagte bytoget via 
gågaten i Idrettsveien og ut til kulturlandskapet og friluftsområdene i nordøst. Parken blir 
tilgjengelig for befolkningen i hele Ski og skal tilrettelegges slik at den vil fungere både som 
gjennomfarståre og et samlingspunkt. 
 



44 
 

Alt overvann fra skolen, boligene og uteområdene skal samles i et felles overvannssystem. 
Systemet vil bestå av renner, kanaler og vannspeil som kan være begynnelsen på et større 
urbant vassdrag, som Nordre Follo kommune ønsker seg. 
 

Boligprosjektet 
Det er utarbeidet et illustrasjonsprosjekt som følger planforslaget som eget vedlegg (se 
vedlegg 7). 
 
Områdeplanen tillater en relativt høy utnyttelse av hele tomten. Prosjektet legger opp til en 
tydeligere differensiering av byggehøyder, med større variasjon enn det som ligger til grunn i 
områdereguleringen.  
 
Det er lagt mye ressurser i å finne frem til det konseptet som best kombinerer høy 
arealutnyttelse med høy bokvalitet. Valgt konsept har en høy andel leiligheter, men også 
innslag av rekkehus og duplexleiligheter. En småbarnsfamilie bosatt i Oslo sentrum på jakt 
etter en liten hage og bedre plass vil kunne vurdere en bolig i Ski opp mot en bolig på, for 
eksempel, Fornebu. Disse to stedene vil ha samme reisetid til Oslo sentrum, men med 
betydelig lavere boligpris i Ski.  
 
Rekkehusene er store familieboliger med private hager og egne innganger på bakkeplan. 
Leilighetene har nærhet til parken og gode solforhold. Det vil bli stor variasjon i utforming av 
leilighetene. 
 
Det etableres felles takterrasser på flere av takene, som nås via heis. Private og felles 
uterom er optimalisert for sen kveldssol og god skjerming fra trafikksituasjonen i 
Sanderveien. 
 
Samtidig som leilighetsblokkene skal skjerme for støy, er det viktig at Sanderveien ikke blir 
en bakside av prosjektet med store, døde fasader. Derfor etableres det bi-innganger og 
private uteplasser på terreng mot Sanderveien. Disse inngangene er først og fremst ment 
som et miljøskapende tiltak som skal aktivisere denne siden av byggene.  
 
Planen legger til rette for noen bygg som overstiger høydene i områdeplanen. Samtidig 
legges det opp til vesentlig lavere bebyggelse mot skolegården.  Det høyeste bygget legges 
helt nord i planområdet, og volumet vil danne et fondmotiv i parken som markere Ski sentrum 
når man kommer inn mot byen fra Langhusveien. I motsatt ende av anlegget danner en høy 
gavl et fondmotiv i Idrettsveien. Dette markerer plassen som er inngangen til parken fra 
sentrum.  
 
Omgivelsenes sol- og skyggeforhold som følge av prosjektet, er studert. De høyeste 
bygningene i prosjektet er plassert slik at skyggen i størst mulig grad faller over veiareal for å 
begrense konsekvensene for naboene. 
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Figur 38 - Høyder i skisseprosjektet sett mot høydene i områdeplanen (LINK arkitektur 2018) 

 
Alle byggene får en sammensatt og variert fasadeutforming. I illustasjonsprosjektet har 
leilighetsbyggene tegl som hovedmateriale i fasade. Det brukes flere typer tegl for å gi 
variasjon. Fasadene deles inn i tråd med leilighetsinndelingen, slik at fasadeutrykket speiler 
boenhetene i hvert bygg. Balkongene er med på å bryte opp fasadene både horisontalt og 
vertikalt. Rekkehusene bygges som trehus og gis individuelle farger. Fargebruk er til god 
hjelp for svaksynte og andre med forskjellige former for orienteringsproblemer. Videre gir 
fargebruken variasjon og liv til uteområdene. Duplexleilighetene skiller seg noe ut med 
varierende bruk av glassflater, farger og materialer som bringer dem nærmere rekkehusene i 
uttrykket.  
 

Uteoppholdsareal 
Design- og funksjonsplanen for Ski sentrum stiller en rekke krav til utforming av- og 
kvalitative funksjoner og elementer i byparken. De nye uterommene skal formes og program-
meres slik at overgangen mellom private og offentlige uteområder mellom bolig og offentlig 
park avklares og tydeliggjøres. Beplantning og nivåforskjell mellom offentlig gangvei og 
private uteområder er virkemidler som vil understreke dette.  
 

Barne- og Ungdomsskolen 
I motsetning til i dag foreslås det å ha ungdomsskole mot Kirkeveien – der det er mest 
biltrafikk - og barneskole mot Skoleveien som skal endres fra gate til gatetun, og der 
trafikken skal reduseres betydelig. De største volumene blir da plassert der hvor de 
integreres best mulig i bybildet. Dette er også relevant for solforhold til parken. 
 
Skolene får fasader mot sentrumsgatene for å vise frem aktiviteter og miljø. Første etasje i 
skolebyggene holdes relativt åpen slik at man også flere steder kan se gjennom byggene og 
inn i skolens uteområder. Det er brukt tegl som fasademateriale for å videreføre det etablerte 
utrykket i bebyggelsen i området og ivareta stedets identitet og historiske tilhørighet. 
 
Kontrasten mellom utearealene på bakkeplan og uterom på takene danner spennende 
opplevelser og utsikt over byen. Bygningene trapper seg ned mot parken og uterommene for 
å gi gode solforhold og skape en menneskelig skala i skolegårdene. Bruk av tak som 
uteareal er vilkår for å tilfredsstille behov for utearealer, og det er lagt stor vekt på kontakten 
mellom disse og bakkeplan. Takene trapper seg ned mot skolegården, danner en 
sammenhengende flate og skaper oversiktlige og tilgjengelige utearealer. 
 
Uteområdene til barne- og ungdomsskolen i områdereguleringsplanen vil, med en fremtidig 
utvidelse av elevkapasiteten, bli for knappe etter dagens normer for utearealbehov for 
skolebarn. Det etterstrebes derfor at de fremtidige skolene må bestå av mer kompakte, 
urbane uterom med høy materialkvalitet. Tak og vegger i skolebyggene må derfor utnyttes 
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som leke- og aktivitetsareal, samtidig som det vil være soner og opplevelseselementer 
utenfor skolens uteområder som skolene kan benytte i friminutter og ved undervisning. 
Ballbaner og plasskrevende lekeelementer lokaliseres til barne- og ungdomskolenes 
takflater.  
 
Selv om skolene er grundig illustrert er det valgt å beholde fleksibilitet for plassering av 
bygningen. Skolen kan derfor bygges annerledes enn dette, så lenge bygget er innenfor 
rammene av høyde og BRA angitt i reguleringsplanen. Det er likevel mest sannsynlig at 
skolen vil ligge som illustrert av hensyn til eksisterende fasade langs Kirkeveien.  
 

 

 

Figur 39 Ungdomsskolens uteområder og inngangssituasjon (Ola Roald arkitektur, 2018) 

Ungdomsskolen ligger langs Kirkeveien. Av hensyn til landskap og overvannshåndtering 
minimeres harde flater på bakken. Derfor benyttes takene som utearealer med harde flater. 
Taket på flerbrukshallen blir en stor felles takterrasse, hvor man kan etablere arealer for 
ballspill, eller andre aktiviteter. Dette arealet har direkte tilknytning til bakkeplan, og blir en 
naturlig fortsettelse av skolegården. Tårnene har i tillegg sine egne takterrasser som blir 
forbeholdt trinnene, der får elevene kjempeflott utsikt over byen. Denne organiseringen gir 
ulik karakter og størrelse på uterommene, og god oversikt for lærerne, og dermed økt 
trygghet. 
 
Bebyggelsen er plassert og utformet for å sikre best mulig solforhold på 
uteoppholdsarealene. Uteoppholdsarealene vil bli solbelyst 5 timer sammenhengende ved 
vår og høstjevndøgn.  Solstudier av skolen vises på figur 46. 
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Figur 40 – Ungdomsskolen (Ola Roald arkitektur 2018) 

Barneskolen ligger langs Skoleveien og vil i syd vende seg mot parken som blir en del av 
skolegården. For å oppnå gode utearealer av brukbar størrelse for skolene, er man avhengig 
av å ta i bruk takflatene på bygget. Takene blir et spennende supplement til terrenget. Taket 
knyttes sammen med de øvre takplanene og indre hager/skolegård med broer, trapper og 
amfi. De yngste klassetrinnene får sin egen verden med egne områder på bakkeplan, slik at 
de kan gå rett ut på terreng. De eldre elevene får enkelt tilgang til den store takterrassen 
med utsikt. Løsningen legger til rette for fine og varierte uterom. Utformingen gir lærerne 
muligheter for god oversikt over utearealene.  
 

 

 
Figur 41 – Barneskolens uteområder og inngangssituasjon (Ola 
Roald arkitekter, 2018) 

 
 
 
Skolegården/amfiet mellom de to lave fløyene på barneskolen kan brukes til store 
arrangementer, som for eksempel skolens sommerfest. Her kan man også ta i bruk de 
omkringliggende takene for å få nok publikumsarealer. Dette området har direkte tilgang til 
aula/scene, og det vil være mulig å etablere en utescene. 
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Bebyggelsen er plassert og utformet for å sikre best mulig solforhold på 
uteoppholdsarealene. De fleste uteoppholdsarealene er solbelyst 5 timer sammenhengende 
ved vår og høstjevndøgn. Si sol/skygge illustrasjoner over.  

 
Figur 42 - Barneskolen (Ola Roald arkitekter 2018) 

 

BKB1 
Befolkningsveksten i kommunen vil gi press på barnehagekapasiteten. I «Rapport om 
barnehagekapasitet i Ski by» (2014) anbefales det å etablere barnehage i Skolekvartalet. 
Derfor åpner områdeplanen for både barnehage og boligformål.  
  



49 
 

Konsekvenser av planforslaget  
Kapittelet beskrivelse de viktigste vurderingene i planprosessen og konsekvenser av 
planforslaget. 

Forhold til eksisterende planer  
Planforslaget er i hovedsak iht. områderegulering for Ski sentrum: 
 

• Det legges til rette for utbygging med boliger mot øst og syd. Boligbebyggelsen får et 
urbant preg. 

• Mot vest og nordvest tilrettelegges for videreutvikling av skolefunksjonene. Det legges 
opp til relativt høye bygg med aktiv bruk av takarealer. 

• Det foreslås en offentlig park sentralt i kvartalet, men utforming av parken er noe 
annerledes enn i områdeplanen.  Forskjellen er i hovedsak at skolearealet er utvidet på 
bekostning av parkområdet og at det er lagt inn park mot krysset mellom Idrettsveien og 
Skoleveien.  Krav om sambruk av park og skolegård gjør at det tilgjengelige grøntarealet 
for skolebarn og allmenhet er større i planforslaget enn i områdeplanen.  

• Det er tydelig inndeling mellom offentlige arealer og private utearealer. 

• Det foreslås etablert tre gjennomgående gang-/sykkelforbindelser gjennom kvartalet. 

• Det etableres et gjennomgående system for overflatevann som utformes som et 
opplevelseselement i parken.  

• Gravhaugen og skålgropfeltet sikres. 

• Det legges til rette for bymessig fasade langs Sanderveien.  
 
Det er følgende avvik eller tilpasninger fra områdereguleringen: 
 

• Området for bolig og barnehage (B/T1) i krysset Skoleveien, Idrettsveien er tatt ut og 
arealet er regulert til park. 

• Barnehagen som områdeplanen la inn i B/T1 er flyttet og erstatter forretning i B/F2 slik at 
dette arealet nå er kombinert bolig og barnehage.  

• Skoletomta er utvidet inn i parkområdet, men dette området er forutsatt å ha en felles 
bruk utenom skoletid.  

• Det legges ikke til rette for publikumsrettet virksomhet mot krysset 
Sanderveien/Kirkeveien, da dette ikke anses som riktig lokalisering, bl.a. pga. trafikk og 
støyforholdene. 

• Høydene mot Sanderveien er mer variert og noe høyere enn områdereguleringens 
rammer, mens boligbebyggelsen mot parken trappes ned til høyder langt under det som 
er angitt i områdereguleringsplanen. 

• Det reguleres utnyttelsesgrad med m2 BRA og ikke %BYA. Dette er mer relevant i tett 
sentrumsbebyggelse hvor takarealer er brukt som oppholdsarealer eller lekearealer. 

• Maksimum kotehøyder for skolene er høyere enn i områdereguleringen. Dette på grunn 
av den interne organiseringen av skolene, men ser man på gjennomsnittlig høyde er det 
ganske likt. Forslag til regulering gir mer varierte kotehøyder (10 m lavere mot parken og 
12 m høyere mot Kirkeveien). Maksimum BRA vil uansett begrense volumer. Det er viktig 
å påpeke at maks kotehøyde for skolene inkluderer trappehus og eventuelle takoppbygg i 
motsetning til områdeplanen.  
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• Minimum antall solbelyste timer ved jevndøgn er en krevende norm å dokumentere. Det 
er derfor avtalt med kommunen at dette dokumenteres 1. mai for boliger og jevndøgn for 
skolene og parken.  

• Krav til lekeplasser er 25 m2 per boenhet i kommuneplan og områderegulering. Det 
reguleres 25% av MFUA på bakkeplan som lekeareal. 

• Boligprosjektet er illustrert med noe høyere MFUA enn det som er påkrevd og det er 
større grønne areal enn i områdereguleringsplanen.  

• Det tillates utkraging med fri høyde 5m over terreng. I områderegulering er det fra 3. 
etasje.  

• I områdereguleringen skal tekniske bygg og installasjoner på tak (høyere enn 1 meter 
over tillat kotehøyde), trekkes minst 3 m inn fra fasaden. Dette er uheldig for trappe- og 
heishus for boligene, men forekommer kun to steder. Som avbøtende tiltak tillates ikke 
lenger tekniske rom på tak. For skolene og barnehagen hvor takterrassene er brukt for 
ballspill og lek, vil det også redusere lekearealer.  

• Skolekvartalet har som hovedmål å begrense biltrafikk rundt skolene og barnehage. 
Derfor er det avvik fra gjeldende parkeringsnormer siden det kun tillates drop-off sone for 
BOP og barnehage. Normer for sykkelparkering økes. 

• GT10 i områderegulering (Skoleveien o_GT10_1) skal ikke stenges mot Sanderveien 
men sperres av fysisk mot Kirkeveien. Det skal kun tillates utkjøring til Kirkeveien for 
nødvendig kjøretøy. 

• Overvannshåndteringsplanen skal ikke regne overvann per felt (områderegulering) men 
et felles regnskap. Det er i prinsipp ganske likt siden Byggefelt og park minimum skal ha 
BGF på 0,5. 
 

 

Figur 43: Områderegulering sett sammen med planforslaget.  Barnehagen er lagt inn i område B/F2 og B/T1 er 
gjort om til park.  I tillegg er skoleområdet utvidet noe.   

 
Det er følgende avvik eller presiseringer fra funksjon- og designplan: 
Det skal ikke opparbeides toveis sykkelbane langs Idrettsveien (GT11) fordi Idrettsveien 
planlegges på fotgjengernes premisser. Dvs. at dette er et avvik fra Funksjon- og 
designplanen. 
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Bybilde og landskap 
Realisering av planforslaget vil innebære at Skolekvartalet endrer karakter fra åpen 
boligbebyggelse til mer lukket kvartal. Mot øst og syd vil de relativt åpne eneboligtomtene bli 
bebygd med leilighetsbygg og rekkehus. Mot vest og nordvest vil skolefunksjonene kunne 
utvides med større byggehøyder. Skolekvartalet får et betydelig mer urbant preg og vil 
fremstå som en integrert del av sentrumsbebyggelsen i Ski. 
 
Skolen har i dag en markert posisjon ved inngangen til Ski sentrum fra øst og det nye 
skolebygget vil fortsatt ha funksjon som en slags inngangsportal til Ski. De to skolene 
oppføres i tegl for å forsterke Ski sentrums identitet. Volumene vil bli mer massive enn i dag, 
men med utvidelsen av Kirkeveien vil ungdomsskolens monumentalitet fortsatt utgjøre en av 
de viktigste signalbygg i sentrum. Del av eksisterende fasade i tegl skal bevares for å 
ytterligere bygge opp under områdets identitet. Fasadene til boligprosjektet får også 
materialer som underbygger tilknytningen til Ski sentrum.  
 
Selv om det gjennomføres betydelig fortetting i området, vil kvartalet være mer tilgjengelig 
enn i dag med en rekke snarveier og smett gjennom kvartalet og bebyggelsen. 
 

Høyder og sol/skyggestudier 
Høydene fastlagt i områdeplanen gir ikke rom for det antall etasjer planen forespeiler, fordi 
terrenget stiger mye mot nord i området. Regulert høyde i områdeplanen ganget med angitt 
%BYA gir en høyere utnyttelse av området enn det denne detaljreguleringen hjemler, til tross 
for at planforslaget gir rom for bygg som overstiger høyden satt i områdeplanen. 
Byggehøydene er differensiert i planforslaget. BKS 1 og 2 får en vesentlig lavere 
byggehøyde enn angitt høyde i områdeplanen. Videre skal det ikke etableres tekniske bygg 
på tak slik områdeplanen åpner for, noe som samlet sett frigir mye bygningsvolum på toppen 
av bygningsmassen.  
 
 

 
Figur 44 - Høyder i skisseprosjektet mot høyder i områdeplanen (LINK arkitektur 2018). 

 
Ny bebyggelse får konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. Konsekvenser er illustrert 
under, der slagskygge fra høyder i områdereguleringen og slagskygge fra høyder i 
detaljreguleringen er sammenstilt. 
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Solstudier ved vårjevndøgn viser ny situasjon: 

 
Figur 45: Solstudier for 21. mars kl. 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 og 21.00 

 
Figur 46 - Sol/skyggestudier 1. mai kl 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 og 19.00 (LINK arkitektur 2020). 

 

 
Figur 47 – Sol/skyggestudier (LINK arkitektur 2018), rød skygge illustrerer skygge fra høydene i områdeplanen 
uten teknisk oppbygging på tak. Grå skygger tilsvarer skygger fra byggene i skisseprosjektet. 
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Parken 
Situasjonen i dag er preget av asfalt i skolegården og flere flotte trær rundt Kjeller’n 
ungdomshus. Selv om de fleste eksisterende trær vil forsvinne under anleggsfasen vil den 
nye parken bli et nytt flott grønt byrom i Ski sentrum. Dagens byrom, som er fragmentert og 
lite tilgjengelig, vil bli transformert til en sammenhengende, grønn park med minst syv 
gangforbindelser. Bruk av vann som opplevelseselement skal også gi karakter til hele 
området og vil være positivt både for stedsidentitet og miljø.  
 

Trafikkforhold  
Beregningen av ÅDT etter utbygging av planen viser en økt belastning på alle 
omkringliggende veier. Kirkeveien får en økning på 750 ÅDT fra utbygging ved Ski 
videregående skole, samt 190 fra planområdet. I Langhusveien er det beregnet en økning på 
190 ÅDT, Sanderveien øst for planområdet 380 ÅDT og Idrettsveien sør for planområdet 380 
ÅDT. I Skoleveien er det lagt til grunn 400 ÅDT fra Ski videregående skole, som vil ha 
enveisrettet trafikk sørover. Dette gir trafikktall i kartet i figuren under. Tungtrafikkandelene 
antas uendret. 
 
Dette er likevel ikke en betydelig økning tatt i betraktning av at det skal bygges ca. 220 
boliger, en barnehage, samt større skoler.  

 
Figur 48 – Trafikktall på veinettet etter utbygging av planområdet.  
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Parkering  
De offentlige funksjonene i kvartalet får vesentlig lavere parkeringsdekning enn dagens 
situasjon. Forslagstiller forventer at mye av persontrafikken til og fra skolene blir kollektiv-, 
gang- og sykkeltrafikk. Konsekvensen av lav parkeringsdekning ansees derfor som minimal.  
 

Trafikksikkerhet  
Planforslaget sikrer flere tiltak som kan bidra til bedre trafikksikkerhet.  
 
Skoleveien vil være stengt for biler, det er kun trafikk i forbindelse med varelevering og HC-
parkering som er tillatt her. Veien vil utformes som shared space. Siden veien stenges for det 
meste av biltrafikk, vil bruk av veien bli på fotgjengernes premisser. Det er også lagt mye 
arbeid i trygg utkjøring av vare-/lastebilene til varelevering, se kap.8.5. i mobilitetsplan. 
 

 
Plassering av vareleveringslommer og HC-plasser (Multiconsult, 2018). Bebyggelsen innenfor markerte boble er 
noe endret etter illustrasjonen.  Endelig anses ikke ha vesentlig betydning for verken varelevering eller HC-
parkering, siden endelig utforming av varelevering og HC-parkering må skje etter avgjørelsen om flytting av 
Kjeller’n. 

 
Tilretteleggingen for myke trafikanter blir langt bedre ved at planen tilrettelegger for flere 
gang- og sykkelforbindelser. Det etableres også gang- og sykkelvei langs Sanderveien som 
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et ledd i utviklingen av Skolekvartalet. Nytt gateprofil for Sanderveien fastsettes i egen 
reguleringsplan.  
 
Totalt vurderes planen til å legge til rette for mer trafikksikre løsninger og gi bedre 
fremkommelighet for gående og syklende enn dagens situasjon.  
 

Kollektivtilbud  
Planen legger ikke opp til endringer i kollektivtilbudet. Kollektivdekningen anses god nok til at 
utbyggingen av Skolekvartalet ikke sprenger kapasiteten på tilbudet. Vegvesenet er i gang 
med ny regulering i Kirkeveien som vil sannsynligvis forbedre bussens kapasitet. 
 

Teknisk infrastruktur  
Prosjektet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Prosjektet vil bli knyttet til 
fjernvarmeanlegg som allerede er ført frem til planområdet. 
 
Det vil være behov for ny nettstasjon som foreløpig planlegges i kjelleren til boligprosjektene. 
Det vil bli tatt endelig stilling til dette når prosjektet detaljeres ytterligere. 
 
Det er utarbeidet rammeplan for vann og avløp. Det foreslås påkobling til ledningsnett i 
Sanderveien, Idrettsveien og Skoleveien. 
 

Sosial infrastruktur  
I Skolekvartalet planlegges det utvidelse av kapasiteten på barne- og ungdomsskole. Planen 
åpner også for etablering av en helt ny barnehage. 
 

Støy  
Boligbyggene mot Sanderveien og skolebyggene mot Kirkeveien ligger i rød støysone i 
dagens situasjon iht. definisjonen i T-1442, se støysonekart i kapittel 3. Høyhuset i nord og 
boliger i planområdets sørvestre hjørne ligger i gul støysone, og de lavere boligbygg 
plasseres i bakgården som i dag er hvit støysone.  Maksimalt lydnivå fra veitrafikk kan bli 
dimensjonerende for deler av boligfasadene, og det må derfor gjøres en nærmere vurdering 
av dette i neste fase i forhold til fasadeisolasjon. 
 
Det skal etableres støyskjerm nordøst for skolen for å skjerme utearealer for støy. 
Barrnehagen skal etableres mot et mindre støyutsatt område, men det vil sannsynligvis være 
nødvendig å skjerme lekearealet for støy.  Løsninger med integrert støyskjerm og 
sykkelparkering er vurdert.  Bestemmelsene 3.1.17 krever at det skal gis detaljert støyfaglig 
utredning ved byggesak, og denne vil måtte vise at utearealene skjermes mot støy.   
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Figur 49 - Støyberegningene viser at det krever støyskjermede tiltak for uteoppholdsarealet dersom det bygges 
barnehage, uavhengig av plassering av barnehagen.  Illustrasjonen viser et tidligere utkast til utforming av 
bygninger. 

 
Figur 1 Støyskjerm sør for Kirkeveien vil være positivt til boligene og ungdomsskolen. 

 
Gjennomføring av planen vil endre de fysiske omgivelsene. Dermed kan også 
støyforholdene endre seg lokalt ved støykilden. Selve planforslaget utgjør ikke noen 
vesentlig støykilde. Se vedlagt støynotat. Støyskjermene i nord er ikke nødvendig for å 
tilfredsstille kravene, men gjør planlagt uteoppholdsareal bedre.  
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Naturmangfold  
Den hule eiken sikres gjennom hensynssone H560_1. 
 
Med unntak av eika vil vegetasjonen som finnes i tilknytning til hagene fjernes til fordel for 
utbygging av området. Til gjengjeld skal det etableres nytt grøntareal der det er harde flater i 
dag.  
 

Friluftsliv og rekreasjon  
Området knyttes til nettverk av stier, fortau, gang- og sykkeltraseer og deretter til 
omkringliggende kulturlandskap og friluftsområder. Parken og foreslåtte gang- og 
sykkelforbindelser gjennom kvartalet vil bidra til å bedre rekreasjonsmulighetene i Ski 
sentrum. 
 

Kulturminner og kulturmiljø  
Skålgropfeltet og gravhaugen sikres gjennom hensynssone H730 (båndlegging etter lov om 
kulturminner).   
 
Sikringen av kulturminnene vil forsterke identiteten for hele kvartalet og være mer synlig enn 
i dag. 
 

Universell utforming  
Området utformes og bygges etter krav i TEK17. Det stilles krav i bestemmelsene om å 
dokumentere universell utforming på alle søknadspliktige bygg, konstruksjoner og anlegg.  
 

Barn og unges interesser  
Gjennomføring av reguleringsplanen vil gi barn og unge større, sammenhengende og trygge 
oppholdsareal i kort avstand fra skole, barnehage og bolig. 
 

Samfunnssikkerhet / Risiko- og sårbarhet  
Det er utarbeidet en ROS-analyse på et overordnet nivå basert på planmaterialet slik det 
forelå ved analysens gjennomføring, se vedlegg 3. Analysen identifiserte syv uønskede 
hendelser.  
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Figur 50 - Identifiserte uønskede hendelser (Hvem har laget ROS, 2018) 

 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om flere avbøtende tiltak gjennom oppfølging av 
MOP. Tiltakene i miljøoppfølgingsplanen skal minimere risikoen for at hendelsen inntreffer. 
Derfor ender alle hendelsen i ROS-analysen i kategorien lav.   
 

• § 10.3.1 stiller krav om utarbeidelse av plan for anleggsgjennomføringen og hvordan barn 
og unge blir ivaretatt i anleggssituasjonen frem til ferdigattest. 

• § 9.1 stiller krav om å dokumentere hvordan miljøoppfølgingsplanen skal følges opp frem 
til ferdigattest.  

 
I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. 
Ingen av de forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter som skulle tilsi at tiltaket 
ikke bør gjennomføres.    
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Miljøfaglige forhold  

Miljøteknisk undersøkelse 
Sweco gjennomførte en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse den 21. – 23. februar 
2018 for den vestre delen av planområdet, der det planlegges bl.a. barnehage og skole. Se 
vedlegg 17.  
 
Det ble tatt jordprøver ned til 0–2 m, og prøvesjaktene ble gravd ut med en borerigg. Det ble 
påvist masser i tilstandsklasse 1, 2 og 3 på eiendommen. Masser i tilstandsklasse 1 og 2 kan 
ligge igjen på området. Masser i tilstandsklasse 3 kan ligge igjen dypere enn 1 m. Det ble 
påvist alifater i tilstandsklasse 3 i to av prøvepunktene i øverste meter. Disse punktene er 
vist som gul prikk på kartet under. 

 
 

 
 
Utredningen konkluderer med at det bør gjøres en full miljøteknisk grunnundersøkelse på 
området, med tiltaksplan. Det er stilt krav om dette for felt o_Park6 og o_Park7 i 
reguleringsbestemmelsenes § 10.3.4. 
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Miljøprogram med miljøoppfølgingsplan, vedlegg 17 
Sweco utarbeidet også et miljøprogram med miljøoppfølgingsplan, iht. krav i 
områderegulering for Ski sentrum. Tabellen nedenfor oppsummerer antatt miljørisiko i 
bygge- og anleggsfasen: 
 

 
 
Det er stilt krav i reguleringsbestemmelsenes § 10.3.1 om at plan for anleggsgjennomføring 
skal være godkjent før igangsettingstillatelse. 
 

Transport- og anleggsdel av miljøprogrammet, vedlegg 17 
Det er gjort vurderinger av mulig anleggsgjennomføring. Når det gjelder transport skal det 
være en oversikt over trafikkbehov, trafikkbelastning og hvilke veier som skal benyttes under 
anleggsgjennomføringen. Trafikksikkerhet og belastning til nærmiljøet må også tas hensyn 
til. Massehåndtering og massebalanse må vurderes og etablere plan for å unngå sjenerende 
lys fra anleggsområde. Utfordringer med trafikk løses i MOP og mot rammesøknad, for best 
mulig koordinering mot tilgrensende prosjekt.  
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Planprosess og medvirkning  
 
Oppstartsmøte:  19.12.2016 
Varsel om oppstart:  19.01.2017 
Informasjonsmøte  16.02.2018 
Frist for merknad:  20.02.2017 
 
Kommunen ønsker å invitere barne- og ungdomsskolen til medvirkningsprosesser når 
lekeplasser og aktiviteter skal planlegges.    

Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Det skal utarbeides en utbyggingsavtale mellom Sanderveien 18 AS og kommunen for 
infrastruktur og offentlige funksjoner innenfor planområdet. Utbyggingsavtalen vil legge noen 
konkrete økonomiske forpliktelser for kommunen i dirkete tilknytning til utbyggingen av 
kvartalet.  
 
Fortetting med boliger vil antagelig føre til flere indirekte økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Økt befolkning gir behov for større kapasitet på sosiale tjenester.  
 
Kapasiteten på skoler og barnehage bygges ut ved realisering av planforslaget. Nye skoler 
og barnehage vil også få økonomiske konsekvenser for Ski kommune. 

Gjennomførbarhet  
Boligprosjektet er prosjektert til skisseprosjekt-nivå og tenkt gjennomført i flere byggetrinn. 
Første byggetrinn planlegges å bli den søndre delen av boligprosjektet med tilhørende 
parkeringskjeller og den tilgrensende delen av Sanderveien. Påfølgende byggetrinn 
etableres fra sør til nord. Etablering av teknisk infrastruktur følger tilhørende / tilgrensende 
byggetrinn. For å kunne starte bygging av skoleprosjektet, må også alt være klart for 
oppgraderingen av Sanderveien. Av hensyn til dette, vil ikke reguleringsplanen for 
Skolekvartalet bli vedtatt før reguleringsplanen for Sanderveien er vedtatt.   
 
En utfordring knyttet til realisering av planforslaget er forholdet til veiprosjektet i Kirkeveien. 
Slik tidsperspektivet ser ut nå, vil boligprosjektet i Skolekvartalet stå klart til å realiseres først. 
Siden Sanderveien stenges helt eller delvis for å bygges om, bør påbegynte byggetrinn stå 
helt ferdig når arbeidene med Kirkeveien starter. Arbeidene i Kirkeveien bør også ferdigstilles 
før arbeidene fortsetter i Skolekvartalet. Dette utgjør også en usikkerhet knyttet til 
gjennomføringen av skoleprosjektet.  
 
Det vil bli utfordrende å bygge en skole mens den andre skolen er i bruk. Det er derfor 
sannsynlig at begge skolene bygges samtidig. Skolen benytter en midlertidig 
brakkekonstruksjon, som skal fjernes når skolene bygges om. Denne konstruksjonen står tett 
opptil overvannshåndteringen og legger premisser for hvordan det urbane vassdraget kan 
bygges, dersom overvannshåndteringen etableres før skolen rives. Ideelt sett burde brakken 
rives først for å gi plass til opparbeidelse av parken.   
 
Det er ikke konkrete planer for byggestart for skoler og barnehage. 
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Vedlegg  
1. Forslag til plankart, LINK arkitektur 30.06.2020 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, LINK arkitektur 30.06.2020 
3. ROS-analyse, Sweco 04.10.2018 
4. Oppsummering av innkomne merknader med forslagsstillers kommentar, 14.12.2018 
5. Innkomne merknader, 20.02.2017 
6. Illustrasjonsplan, LINK arkitektur 22.04.2020 
7. Illustrasjonsprosjekt, LINK arkitektur 10.12.2018 
8. Støyutredning, Multiconsult  
9. Trafikkanalyse, Sweco 03.09.2018 

Notat: Ski barne- og ungdomsskole – ÅDT, Sweco 03.09.18 
10. Veiprosjekt, 16.10.2018 
11. Overvann, Multiconsult 17.10.2018 
12. Innledende miljøundersøkelse, Sweco 05.03.18 
13. Geoteknisk rapport, 05.06.2018 / 07.12.2018 

Notat: Ski barne- og ungdomsskole – Områdestabilitet datert Sweco 04.07.18 
14. Mobilitetsplan, Sweco 17.10.2018 
15. Kvalitetsprogram felt o_BOP og BKB1, Sweco 31.10.2018 
16. Kvalitetsprogram boligprosjektet, LINK arkitektur 14.12.2018 
17. Miljøoppfølgingsplan MOP, Sweco 03.10.2018 
18. VA-rammeplan, Multiconsult 11.12.2018 
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