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1 Innledning
1.1 Hensikten med planen
Sanderveien skal bygges om med nytt veiprofil. Nytt veiprofil skal tilrettelegge for gang- og
sykkelvei. Planen skal legge til rette for etappevis ombygging av veien, i takt med utviklingen
i nærområdet.

1.2 Forslagstiller og tiltakshaver
LINK Arkitektur er plankonsulent.
Sanderveien 18 AS er forslagstiller på vegne av utbyggere av tilgrensende områder på
vestsiden av veien.
Statens Vegvesen representerer grunneier og legger føringer for valgt veiløsning.

1.3 Bakgrunn
Ski sentrum skal videreutvikles som et regionalt kollektivknutepunkt med utvidede
byfunksjoner. Rammer for utviklingen er fastsatt på flere nivå, men områdeplanen for Ski
sentrum gir føringene for nye prosjekter i sentrum. Det forutsettes generelt en utbygging med
urban karakter, variert bruk og relativt høy tetthet. Sentrum avgrenses av Sanderveien.
Fortetting og utbygging av kvartalene vest for Sanderveien er viktige for utviklingen av Ski
sentrum.
En forutsetning for fortettingen og sentrumsutvikling det legges opp til i områdeplanen er
ombygging av Sanderveien, for å gjøre gata mer tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk, samt
bedre trafikkflyten i enkelte kryss. Det er derfor stilt krav om at Sanderveien skal være ferdig
regulert før detaljreguleringsplaner for tilstøtende kvartaler kan vedtas. Reguleringsplan for
Sanderveien fremmes som en separat detaljregulering, fremfor at hvert kvartal regulerer hver
sin tilgrensende del.
Skolekvartalet er den første detaljreguleringsplanen tilstøtende til Sanderveien som har
startet opp, og dette er bakgrunnen for at LINK arkitektur på vegne av forslagstiller utarbeider
planen. Sanderveien 18 AS har akseptert å styre arbeidet med regulering av Sanderveien for
å holde kontroll på fremdriften for vedtak av denne reguleringsplanen.

1.4 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 plasser i Ski sentrum ble behandlet i planog byggesaksutvalget 02.05.2018.

1.5 Krav om konsekvensutredning
Prosjektet som helhet støtter seg på konsekvensutredningen som ble utarbeidet i forbindelse
med områdereguleringen av Ski sentrum. Detaljregulering av Sanderveien utløser ikke krav
om egen konsekvensutredning.
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2 Planstatus og rammebetingelser
2.1 Rikspolitiske retningslinjer / Statlige planer
Rikspolitiske retningslinjer for Samordnet areal- og transportplanlegging og Barn og unges
interesser i planlegging er relevante føringer for prosjektet.
Samordnet areal og transportplanlegging skal sikre at vei- og gatenett blir opparbeidet i takt
med utbyggingsmønsteret. Utviklingen skal tilrettelegge for at barn og unge skal få gode
oppvekstsvilkår.

2.2 Kommuneplanens arealdel
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel 2011-2022, vedtatt 22.06.11, der
planområdet hovedsakelig er avsatt til sentrumsformål og boligformål øst i planområdet.
Kommuneplanen er under rullering med oppstartsvedtak datert til 11.05.18.

Figur 1 - Kommuneplanens arealdel, Ski kommune-Follo kart
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2.3 Gjeldende regulering
Planområdet omfattes av områderegulering for Ski sentrum, vedtatt 11.05.16. Områdeplanen
avgrenses av byggegrensen mot Sanderveien i øst. I områdeplanen er arealet regulert til
veiformål, samt at areal mellom grøft og byggegrensen er regulert til frittliggende
småhusbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting.
Arealet satt av til veiformål har benevnelsen o_V5 og markerer en 20 meter bred trase,
hvorav siktlinjer knyttet til veikryss er tegnet utenfor veiarealet. Bestemmelsene krever
detaljreguleringsplan for fylkesveiene og planarbeidet skal vektlegge kollektivtransport og
myke trafikanter. Sanderveien skal ha en gatemessig utforming. I tillegg er beplantning og
tosidig fortau og sykkelfelt satt som konkrete kriterier for utforming av Sanderveien.

Figur 2 - Områdereguleringsplan for Ski sentrum, Ski kommune-Follo kart

2.4 Pågående planarbeid
Det er varslet oppstart for flere detaljreguleringsplaner i området. Følgende planer er under
utarbeiding pr mars 2019:
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Reguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien, planID 201710.
Reguleringsplan for Skolekvartalet, planID 201602.
Reguleringsplan for Trekantkvartalet, planID 201803.
Detaljregulering for felt S12, S13 og S14.

Dette vil si at det er igangsatt detaljregulering av samtlige sentrumskvartaler tilstøtende til
Sanderveien.

2.5 Funksjons‐ og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum
Funksjons- og designplanen redegjør for Ski kommune sine ambisjoner for fremtidig
trafikksystem. Følgende kart illustrerer målene for fremtidig tilrettelegging for trafikk i
Sanderveien.
Sykkeltrafikk

Figur 3 - Illustrasjon av fremtidig tilrettelegging for sykkeltrafikk, Funksjons- og designplan for gater, torg og parker
i Ski sentrum, 2018
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Biltrafikk, varelevering og kollektivtransport

Figur 4 - Illustrasjon av fremtidig trafikksystem for biltrafikk, Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i
Ski sentrum, 2018
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2.6 Sykkelstrategien til Ski kommune
Ski kommune har utarbeidet en sykkelstrategi for å tilrettelegge for miljøvennlig og
helsebringende transportmidler. Den som velger et miljøvennlig og helsebringende
transportmiddel skal belønnes med den raskeste, best vedlikeholte og mest effektive
reiseveien. Det krever helhetlig satsning og tilrettelegging av infrastruktur, med gode
sammenhengende ruter for syklistene. Sykkelstrategien viser til følgende anbefalte utforming
for nye sykkelveier langs fylkesveier.

Figur 5 - Snitt av anbefalt løsnign for fylkesvei, Sykkelstrategi for Ski kommune 2019
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3 Beskrivelse av planområdet
3.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse
Sanderveien strekker seg fra Kirkeveien til rundkjøringen som knytter Jernbaneveien (rv.
152), Skorhaugveien og Sanderveien sammen. Plangrensen er satt i samarbeid med Statens
vegvesen og Ski kommune og omfatter ny gang- og sykkelvei med grøntrabatt på vestsiden
av Sanderveien, samt nødvendig areal for kryssløsninger.

Figur 6 - Oversiktskart, Google map 2019

3.2 Eiendomsforhold
Sanderveien er fylkesvei 30 og eies av Akershus Fylkeskommune. Veien er skilt ut som egen
eiendom med gnr./bnr. 152/16. Rundkjøringen som knytter Jernbaneveien sammen med
Sanderveien ligger også på gnr./bnr. 145/4. Utover eiendommer som allerede er veiareal blir
følgende eiendommer berørt:
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Tiltaket
134/38
134/134
134/226
134/227
134/136
134/126
134/166
134/110

134/337
134/112
134/208
134/95
134/124
134/258
134/162
132/6

134/258
134/46
132/128
132/129
132/130
132/131
132/124

135/29
134/344
134/160
135/120
135/119
135/127
135/184

3.3 Stedets karakter / dagens bruk
Sanderveien er en av hovedveiene gjennom Ski sentrum og er som den eneste nord-sør
forbindelsen for kjørende gjennom østsiden av sentrum svært viktig for trafikkavviklingen i
byen.
Veien ligger i kanten av eneboligbebyggelsen og er en samlevei som gir adkomst til
boligfeltene øst for sentrum og hovedtyngden av bebyggelsen i dagens Ski sentrum.

3.4 Landskapsbilde
Dagens veiprofil i Sanderveien varierer noe fra nord til sør. Fra krysset i Kirkeveien ligger
fortauet på østsiden. Fortauet har gatebelysning og er opphøyd, men ligger ellers i direkte
tilknytning til kjørebanen. Det er noe grøfteareal før de private hagene på begge sider av
veien.

Figur 7 - Sanderveien inn mot krysset i Kirkeveien sett fra sør, Google street view 2019.
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Figur 8 - Sanderveien sett mot Sandertunet fra nord, Google street view 2019.

Etter Åsenveien-krysset bytter fortauet side, og det er et kort strekke der det er fortau på
begge sider. Her har store deler av strekningen et grøntareal som skiller fortauet fra
kjørebanene. Denne strekningen har også gatebelysning på samme side som fortauet.

Figur 9 - rett sør for krysset med Åsenveien, Google street view 2019.
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Figur 10 - Mot krysset med Jernbaneveien, sett fra nord, Google street view 2019.

Terrenget faller fra krysset i Kirkeveien
(kote 152), helt ned til rundkjøringen som
kobler på Jernbaneveien (kote 152).
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3.5 Trafikale forhold
Sanderveien utgjør en av hovedveiene gjennom Ski sentrum. Veien har en ÅDT på om lag
7 500. Veien er også mye brukt som skolevei.

3.6 Tilstand på dagens vei
Multiconsult har gjennomført prøvetakning i dagens oppbygging av Sanderveien for å
avdekke om det behov for masseutskiftning av veien.
Prøvetakningen viser at bære-/forsterkningslaget er for tynt og inneholder for mye finstoff,
likevel fremstår tilstanden på veien som god. Den totale bæreevnen tilfredsstiller ikke Statens
Vegvesen sine krav i N200, selv om asfaltdekket er godt nok.
Videre planlegging av arbeider i Sanderveien må ta høyde for full masseutskiftning av
eksisterende kjørebane. Det foreligger ikke noen anbefaling om hvordan dette skal
gjennomføres.

3.7 Kulturminner / Kulturlandskapet
Det er gjennomført arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for Ski
sentrum. Det er registrert to automatisk fredede kulturminner i nærhet til veitraseen.

Gravhaug – Sander vestre (33160-1)
Gravhaugen er datert til Jernalder og er
automatisk fredet etter kulturminneloven.

Gravhaug – Sander østre (43210-1)
Gravhaugen er datert til Jernalder og er
automatisk fredet etter kulturminneloven.
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Videre grenser planområdet til en eiendom med kulturminne fra nyere tid.

Villa Underland
Sanderveien 23, eller Villa Underland, er
oppført i 1960-62 etter tegninger av
arkitekt Sverre Fehn (1924-2009).

3.8 Støy og annen forurensning
Sanderveien generer støy tilsvarende rød støysone for tilgrensende arealer. Støynivået er
som forventet ut fra veiens bruk og ÅDT.
Det er ikke kjente registeringer som tyder på forurenset grunn i planområdet.

3.9 Naturmangfold
Grøfteareal og rabatter utgjør grøntareal i planområdet. Vegetasjonen er i hovedsak kultivert,
og det er ikke registrert viktig biologisk mangfold innenfor planområdet.

3.10 Friluftsliv, rekreasjon
Planområdet er en del av hovedveinettet i Ski. Bruk og opphold i området er begrenset til
gang- og sykkeltransport.

3.11 Teknisk infrastruktur
Det ligger flere rør og kabler i bakken under Sanderveien som må tas hensyn til når veien
skal bygges om. Det ligger en høyspentkabel i bakken innenfor planområdet. Utover denne
høyspentkabelen er de fleste kablene fiber og telefonkabler. Ledninger og rør er
hovedsakelig spillvann, drensrør og avløpsledninger.

3.12 Fjernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

3.13 Grunnforhold
Kjente registreringer av grunnforhold, i form av kartinnsynsløsninger på nett, er gjennomgått.
Det er ingenting som tyder på at det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser i
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planområdet. Registreringer som er utført i nærområdet i forbindelse med boligprosjektet i
Skoleveien underbygger denne konklusjonen.
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4 Beskrivelse av planforslag
4.1 Reguleringsformål
Område foreslås regulert til
‐ Kjørevei (2011)
‐ Fortau (2012)
‐ Sykkelveg-/felt (2017)
‐ Annen veigrunn grønnstruktur (2019)
‐ Blågrønnstruktur (3001)
Formål
Kjørevei
Gang- og sykkelvei
Annen veggrunn – grøntareal

Areal
0,35 daa
4,2 daa
2,5 daa

4.2 Reguleringsforslagets hovedide, hovedgrep

Figur 11 - Illustrasjon av plangrep, LINK Arkitektur, 2019
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Planforslaget omfatter kun deler av det veiprofilet som foreslås for Sanderveien. Planen
hjemler opparbeidelse av gangfelt, sykkelfelt for sykkeltrafikk i begge retninger og en
grøntrabatt mot eksisterende vei, som beplantes med trær.
Planen utgjør dermed første ledd i oppgraderingen av Sanderveien. Oppgraderingen i sin
helhet vil transformere Sanderveien til en allé med separate gang- og sykkelveier på begge
sider av kjørebanen. Det foreslås følgende gateprofil i tråd med føringer i Funksjons- og
designplan for gater torg og plasser i Ski sentrum:

Figur 12 - bilde av nytt gateprofil for hele Sanderveien.

Det nye gateprofilet gir fortau og sykkelvei med bredde på 5 m på begge sider av kjøreveien.
Det skal etableres en rabatt på 2 m mellom sykkelfeltet og kjørebanen. Rabatten skal ha et
grønt preg, samtidig som den fungerer som en buffer mellom biltrafikk og mye trafikanter. I
krysset mellom Sanderveien, Åsenveien og Skoleveien skal det etableres en ny rundkjøring.
Rabatten vil være noe smalere de første 10 meterne fra Kirkeveien og ved nye rundkjøringen
Det ble satt av et 20 meter bredt belte til Sanderveien i områdeplanen. Veiprofilet til
Sanderveien ble jobbet ut i etterkant av behandlingen av områdeplanen og fagrapporten
«Hovedgatenettet i Ski by som i 2015 fastla noen prinsipper for utforming av veinettet. Siden
det nye veiprofilet i utgangspunktet skal ha en bredde på 20 meter, har det vært behov for
samkjøring med alle tilgrensende planer. Det har vært en utfordring å få et 20 meter bredt
veiprofil til å passe i det 20 meter brede veiformålet i områdeplanen. I tilknytning til nye og
eksisterende rundkjøringer ved Kirkeveien, Åsenveien og Jernbaneveien har det ikke latt seg
gjøre.
Prosjektet har hatt tett dialog med Statens Vegvesen og Ski kommune og hvordan
krysningspunktene langs Sanderveien skal løses og utformes. Følgende krysningspunkter er
jobbet med i prosjektet:






Ny rundkjøring Sanderveien-Kirkeveien.
Sanderveien-Sandertunet
Ny fem-armet rundkjøring Sanderveien-Åsenveien-Skoleveien
Ny adkomst til felt S12, S13 og S14, sør for Åsenveien.
Tilpasning til eksisterende rundkjøring til Jernbaneveien i sør
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Sanderveien-Kirkeveien
Utfordringen med den nye rundkjøringen mellom Kirkeveien og Sanderveien er at tidspunktet
for gjennomføring av de ulike prosjektene og byggetrinnene ikke er avklart. Den nye
rundkjøringen må dermed både fungere sammen med linjeføringen Sanderveien har i dag,
og den linjeføringen nye Sanderveien kommer til å få. Påkoblingspunktet til rundkjøringen i
Kirkeveien har derfor gitt noen føringer for linjeføringen videre i prosjektet.

Figur 13 - Avviket mellom områdeplanen og geometrien øverst ved rundkjøringen til Kirkeveien, LINK arkitektur

Sanderveien-Sandertunet
Neste krysningspunkt er Sandertunet. Det planlegges ingen endringer i linjeføringen inn til
Skolekvartalet i vest, men møtet med Sanderveien på østsiden prosjekteres som et kryss. På
vestsiden er det satt av et åpent areal som skal fungere som innkjøring til Skolekvartalet for
et begrenset antall nyttekjøretøy som renovasjonsbil, varetransport til skolene og HCtransport til/fra skolen. Antall kjøreturer inn i Skolekvartalet fra dette punktet vil være
begrenset, og det utredes hvorvidt varelevering og/eller renovasjon kan utføres utenfor
skolenes åpningstid. Smettet i bebyggelsen på vestsiden fungerer også som gangpassasje
og snarvei gjennom kvartalet, og er tiltenkt en viktig funksjon som «nav» i kvartalet. Det er
ikke ønskelig å legge til rette for trafikk her ut over et begrenset antall kjøretøy av hensyn til
myke trafikanter, da trafikken vil krysse gatetun og gang- og sykkelveier. Av samme årsak er
det ikke ønskelig å legge til rette for trafikk i begge retninger. Det er også uheldig dersom
dette dimensjoneres som et kryss med utkjøring, da siktlinjene som kreves inn mot
Sanderveien vil redusere utbyggingspotensialet betraktelig i dette området sett i forhold til
gjeldende områdeplan. Videre vil en full kryssløsning legge til rette for en utvidet bruk av
avkjøringen, hvilket ikke er ønskelig i et kvartal som inneholder to skoler, barnehage,
flerbrukshall, svømmehall, park og boliger.
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Figur 14 - Kryssløsning Sanderveien - Sandertunet.

Sanderveien-Åsenveien-Skoleveien
Krysset mellom Sanderveien, Åsenveien og Skoleveien bygges om til en fem-armet
rundkjøring. Her vil veianlegget kreve mer areal enn det som er satt av i områdeplanen.
Rundkjøringen grenser også til Detaljreguleringsplan for felt S12, S13 og S14.
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Figur 15 - Ny rundkjøring mellom Sanderveien, Åsenveien og Skoleveien

Ny adkomst til felt S12, S13 og S14
Reguleringsplan for S12, S13 og S14 krever også av/påkjøringer fra Sanderveien. Denne
planen trenger også av/påkjøringer fra Sanderveien. Prosjekteringen har her ikke kommet
langt nok til at vi vet hvor avkjøringene bør plasseres. De reguleres derfor kun med
avkjøringspil for å sikre avkjøringen. Endelig utforming reguleres som en del av
Detaljregulering for felt S12, S13 og S14.
Rundkjøring til Jernbaneveien
Rundkjøringen mellom Sanderveien, Jernbaneveien og Haglundveien reguleres ikke nå.
Dette detaljeres og reguleres i forbindelse med Detaljregulering for felt S12, S13 og S14.
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4.3 Avgrensning av planen
Kartet under viser plangrensen med sort stiplet linje. Plangrensen er vurdert nøye med tanke
på å sikre gjennomføring av tiltaket.

Figur 16 - Illustrasjon av berørte eiendommer - kartblad 1
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Grunnlaget for reguleringsplanen er teknisk plan for hele veianlegget. Teknisk plan viser
ombygging av hele veien med forsalg til veigeometri for hele veianlegget, inkludert
kryssløsninger for alle møtende veier og avkjøringer. Likevel rommer ikke plangrensen hele
utstrekningen av teknisk plan. Reguleringsplanen sikrer gjennomføring av de delene av veien
det finnes midler til å gjennomføre.
Nord i Sanderveien reguleres kun gang- og sykkelvei med grøntrabatt ut mot veibanen.
Videre omfatter planen hele krysset mellom Sanderveien, Åsenveien og Skoleveien for at
krysset skal kunne etableres i sin helhet. Videre sørover rommer planen fortau, sykkelvei og
grøntrabatt på vestsiden. Når dette står ferdig bygget vil vestsiden av Sanderveien ha et
sammenhengende fortau, sykkelfelt og et grønt felt som skiller myke og harde trafikanter.
Planforslaget omfatter også en ny rundkjøring som skal bedre trafikkflyten og
trafikksikkerheten i området der Sanderveien, Åsenveien og Skoleveien krysser hverandre.
Grunnen til at ikke hele veibredden blir regulert i samme plan er at Ski kommune planlegger
å tilrettelegge for fortetting også på østsiden av Sanderveien. Vel vitende om at østsiden ikke
kommer til å forbli slik arealbruken er i dag, ville man risikert å legge til rette for kryss og
avkjøringer som ikke lenger kommer til å være der når veien skal bygge ut. I så fall måtte
planen endres for å imøtekomme nye behov på østsiden. Siden det ikke foreligger noen
konkrete planer øst for veien, blir det også vanskelig å tilrettelegge for fremtidig utbygging.
Det vil dermed bli uhensiktsmessig å til rette legge for dagens situasjon, når det ikke finnes
midler til å bygge ut hele veien med en gang. Det vil også være tilsvarende uhensiktsmessig
å gjette på hva behovet for kryss og avkjøringer kommer til å bli i framtiden.

4.4 Gjennomføring og trinnvis opparbeiding
Vegvesenet og Akershus Fylkeskommune har foreløpig ikke avsatt midler til å bygge om
Sanderveien. Ski kommune anser finansieringen av prosjektet som veieiers ansvar, men på
bakgrunn av at prosjektet p.t. mangler finansiering utreder Ski kommune en mulig
finansiering av tiltaket gjennom en utbyggingsavtale/områdemodell for Ski sentrum. Arbeidet
med kostnadsberegning og modellering av utbyggingsavtale for Ski sentrum er planlagt
sluttført i løpet av 2019. Utbyggerne i Skolekvartalet og Trekantkvartalet har signalisert at de
kan vurdere å bygge gang- og sykkelfelt samt grøntrabatt på vestsiden av Sanderveien langs
tomtegrenser i forbindelse med utbyggingen av kvartalene, forutsatt at dette betraktes som
en realytelse ved inngåelse av utbyggingsavtale med Ski kommune. Rekkefølgekravene er
knyttet til byggetrinn for å sikre at veiarealene som ferdigstilles, ikke må rives opp igjen for å
realisere videre utbygging.

4.5 Løsninger underveis
Når vestsiden av veien er ferdig bygget ut med forbedret løsning for myke trafikanter er det
vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta før østsiden bygges og sluttfører ombyggingen av
resten av gata. Siden veien vil bli stående delvis utbygget i mange år, er det lagt stor vekt på
å utforme en løsning som vil fungere tilfredsstillende frem til østsiden også bygges ut.
Opparbeidelsen av vestsiden av veien vil løse det mest prekære behovet i Sanderveien, ved
at man tidlig får på plass et godt tilbud for gående og syklende. Inntil resterende del av
veianlegget opparbeides, vil det legges til rette for to-veis sykkelbane med bredde på tre
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meter, samt fortau med bredde på to meter. Fortauet på østsiden berøres ikke i fase 1 av
utbyggingen.

Figur 17 - Illustrasjon av ferdig opparbeidet tiltak, LINK Arkitektur 2018

4.6 Vann, avløp, overvann
Teknisk plan har hensyntatt det som finnes av rør og ledninger i og ved Sanderveien.
Sanderveien er definert som en flomvei. Ved store nedbørsmengder skal vannet ledes til
Sanderveien og videre ned til et lavbrekk under jernbanen. Ny utforming av Sanderveien
legger til rette for at denne funksjonen opprettholdes.

4.7 Grønnstruktur
Veiprofilet skal opparbeides med et to meter bredt grøntareal mellom sykkelvei og kjørebane,
hvor det er foreslått trær av typen Alnus glutinosa ‘Sakari’. På grunn av tilpasningene til
rundkjøringen i Kirkeveien må grøntbeltet smales noen inn for å sikre nok veiareal til
svingradius for større kjøretøy. Der hvor grønt rabatten er smalere enn 2 meter vil det ikke bli
nok jord til å plante trær. Dette gjelder de første 10 meterne nord i planen og rabattene i nye
rundkjøringen. Gang- og sykkelvei arealet skal opparbeides med dekke som tilrettelegger for
vekst av rotsonen til trærne under dekket. I de områdene hvor bredden på grøntrabatten
smalner inn legges smågatestein. Disse områdene blir for små for at gress vil vokse
ordentlig, det opprettholder sikten og gir en fin avslutning på grøntrabatten. Det foreslås å
bruke grå granittkantstein for al kantstein.

4.8 Støyskjerming
Det planlegges ingen støyskjermingstiltak knyttet til ombygging av Sanderveien.
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4.9 Blå‐grønn faktor
Planforslaget har blå-grønn faktor 0,4.

4.10 Miljøprogram
Miljøoppfølgingsplanen omfatter Sanderveien i sin helhet. Dokumentet er et levende
dokument som oppdateres underveis i prosjektet for å følge opp miljømål knyttet til
Sanderveien.

4.11 Fjernvarme
Det skal ikke etableres fjernvarmeanlegg i traseen til Sanderveien.

4.12 Rekkefølgebestemmelser
Sanderveien skal bygges om trinnvis, og den delen av ombyggingen som detaljreguleres i
dette planforslaget planlegges gjennomført takt med utbyggingen av Skolekvartalet,
Trekantkvartalet og felt S12, S13 og S14. Rekkefølgekravene i planen baserer seg på at
hvert utviklingsprosjekt står for den fysiske opparbeidelsen av tilgrensende veiareal, men
dette prinsippet kan ikke følges slavisk hvis Sanderveien skal fungere som en god trafikkåre
gjennom hele transformasjonen av Ski sentrum.
Felt o_SGS1 og o_SVG1 skal opparbeides samtidig og representerer et byggetrinn.
Felt o_SGS2 og o_SVG2 skal opparbeides samtidig og representerer et byggetrinn.
Felt o_SGS3 og o_SVG3 skal opparbeides samtidig og representerer et byggetrinn.
Felt o_SGS4, o_SVG4, o_SVG7 og o_SKV3 skal opparbeides samtidig og
representerer et byggetrinn.
Felt o_SGS5 og o_SVG5 skal opparbeides samtidig og representerer et byggetrinn.
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5 Konsekvenser av planforslaget
5.1 Forhold til eksisterende planer
Fagrapporten «Hovedgatenettet i Ski by» fastla i 2015 noen prinsipper for utforming av
veinettet. Som oppfølging ble det satt av et 20 meter bredt belte til Sanderveien i
områderegulering av Ski sentrum. I samsvar med føringene skal regulering av Sanderveien
legge til rette for en bedre trafikkavvikling i enkelte kryss samtidig som den vil gi en tryggere
ferdsel og bedre plass for gående og syklende. Trerekker vil gi en visuell standardheving og
bidra til utvikling av Skibyen.
Veiprofilet til Sanderveien ble jobbet ut i etterkant av behandlingen av områdeplanen. Siden
det nye veiprofilet i utgangspunktet skal ha en bredde på 20 meter, har det vært behov for
samkjøring med alle tilgrensende planer. Det er utfordrende å få et 20 meter bredt veiprofil til
å passe i det 20 meter brede veiformålet i områdeplanen. I tilknytning til nye og eksisterende
rundkjøringer ved Kirkeveien, Åsenveien og Jernbaneveien har det ikke latt seg gjøre.
Det har vært dialog med forslagsstillerne for tilgrensende planer underveis i prosjektet.
Planforslaget legger føringer for disse planene i form av rekkefølgekrav og grunnavståelse
som er nødvendig for å opparbeide de ulike delene av Sanderveien.
De konkretet prinsippene i «Hovedgatenettet i Ski by» følges, men ambisjonene om å
tilrettelegge for møteplasser i forbindelse med kryss er ikke imøtekommet av hensyn til
trafikkmengden på de aktuelle veiene. Denne beslutningen er tatt i felleskap med Ski
kommune og Statens Vegvesen.
Planforslaget er i tråd med gjeldende planer og offentlige retningslinjer. Planforslaget vil bidra
til at målsetningene fra rapporten «Hovedgatenettet for Ski By» oppfylles.

5.2 Byutvikling
Ski kommune planlegger å tilrettelegge for fortetting også på østsiden av Sanderveien. Siden
det ikke foreligger noen konkrete planer øst for veien, er det vanskelig å forutsi behovet for
kryss og avkjøringer i framtiden. Samtidig er det uhensiktsmessig å legge til rette for dagens
situasjon. Siden arealbruken på østsiden ikke kommer til å forbli slik er i dag, ville man
risikert å regulere inn kryss og avkjøringer som ikke lenger kommer til å være der når veien
skal bygges ut. Det finnes heller ikke midler til å bygge ut hele veien med en gang. Hele
veibredden blir derfor ikke regulert i denne planen.
Det er flere prosjekter som pågår vest for Sanderveien. Det har vært dialog med
forslagsstillerne for tilgrensende planer underveis i prosjektet. Tidspunktet for gjennomføring
av de ulike prosjektene og byggetrinnene ikke er avklart. Det er derfor utfordrende å
koordinere utbygging av veien og de byggeprosjektene som skal ha adkomst fra veien.
Planforslaget deler Sanderveien i parseller, noe som gjør det mulig å opparbeide de ulike
delene av veien sammen med utbygging av delområder i Ski sentrum. Regulering av
Sanderveien legger føringer for disse planene som må følges opp i form av rekkefølgekrav
og grunnavståelse. Disse temaene må behandles i de respektive planprosessene for
byggeområdene.
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Den nye rundkjøringen mellom Kirkeveien og Sanderveien vil gi en litt annen linjeføring av
veien en dagens rundkjøring gir. Foreslått veitrasé er derfor lagt med tanke på å kunne
betjene rundkjøringen før og etter ombygging, noe som gir en stor grad av frihet i
gjennomføring.
Forslag til reguleringsplan for Skolekvartalet viser et smett i bebyggelsen mot Sanderveien.
Smettet ligger overfor Sandertunet og fungerer som gangpassasje og snarvei til skolen.
Adkomsten krysser gatetun og gang- og sykkelveier. Antall kjøreturer inn i Skolekvartalet fra
dette punktet vil være begrenset, og det utredes hvorvidt varelevering og/eller renovasjon
kan utføres utenfor skolenes åpningstid. Dette punktet er tiltenkt en viktig funksjon som
«nav» i kvartalet. Av hensyn til myke trafikanter er det ikke ønskelig å legge til rette for trafikk
her ut over et begrenset antall kjøretøy. Av samme årsak er det ikke ønskelig å legge til rette
for trafikk i begge retninger. Det er også uheldig dersom dette dimensjoneres som et kryss
med utkjøring, da siktlinjene som kreves inn mot Sanderveien vil redusere
utbyggingspotensialet betraktelig i dette området sett i forhold til gjeldende områdeplan.
Ambisjonene om en bymessig utbygging av denne delen av Ski tilsier at det gis en utforming
av Sanderveien som gate med fasaderekker langs veien. En full kryssløsning legge til rette
for en utvidet bruk av avkjøringen, hvilket ikke er ønskelig i et kvartal som inneholder to
skoler, barnehage, flerbrukshall, svømmehall, park og boliger. Planen legger derfor ikke
opp til fullt kryss inn i Skolekvartalet.

5.3 Eiendom
Realisering av tiltaket krever jordskifte/grunnerverv for mange eiendommer på vestsiden. Alle
de aktuelle eiendommene er nå i detaljreguleringsprosess, og vil bli gjenstand for
transformasjon. Ved at bruk og bebyggelsesmønster kommer til å endre seg så drastisk etter
hvert som prosjektene realiseres, er det naturlig å håndtere jordskiftet/tomteerverv på
vestsiden gjennom de reguleringsprosessene som allerede er satt i gang.
Etableringen av ny rundkjøring mellom Sanderveien, Åsenveien og Skoleveien berører flere
boligeiendommer på østsiden i varierende grad.
Gbnr 132/6 vil miste noe areal til gang- og sykkelveien som etableres i tilknytning til
rundkjøringen.
Gbnr 132/128, 132/129 og 132/130 reguleres til riving. Arealet som ikke blir del av en
fremtidig rundkjøring er foreslått regulert til offentlig veigrunn.

5.4 Estetikk og landskap
Det nye gateprofilet vil gi et mer urbant preg. Dette vil være mer i tråd med omgivelsene etter
hvert som nærområdene fortettes og bygget ut, og det vil visuelt sett, bidra til å skape et
helhetlig uttrykk. Ombygging av veien vil gi traseen mer preg av gate og kan bidra til det
urbane preget områdeplanen legger til rette for.
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Grøntrabattene i Sanderveien vil være mellom kjøreveg og sykkelveg, og hovedsakelig bestå
av trær og gress. Rabattene skal ha flere funksjoner, både infiltrere og samle opp overvann
samtidig som det skal være grønne strukturer i gaten.
Valg av treart har blitt gjort basert på flere forhold. Trærne skal være enkle å beskjære, ha en
smal krone (så de ikke kommer i konflikt med kjøreveg og slipper mest mulig lys gjennom
kronen), tolerere veisalt og være norskprodusert. Arten som er valgt vil bli et lite/middels stort
tre og vil tåle at grøntrabatten er to meter bred. Dermed vil området få sin helt egen allé når
Sanderveien står ferdig.

5.5 Trafikkforhold
Veiprofilet er prosjektert etter prinsippene fra rapporten «Hovedgatenettet i Ski by».
Planforslaget imøtekommer ambisjonen om å gi gang- og sykkeltrafikk bedre plass i
trafikkbildet. Gjennomføring av tiltaket vil bedre forholdene for myke trafikanter, gi bedre
trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt.
Det vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta fra vestsiden av veien er ferdig bygget ut, til
østsiden bygges og sluttfører ombyggingen av gata. Siden veien vil bli stående delvis
utbygget i mange år, er det lagt stor vekt på å utforme en løsning som vil fungere
tilfredsstillende frem til østsiden også bygges ut. Opparbeidelsen av vestsiden av veien vil
løse det mest prekære behovet i Sanderveien, ved at man tidlig får på plass et godt tilbud for
gående og syklende. Inntil resterende del av veianlegget opparbeides, vil det legges til rette
for to-veis sykkelbane med bredde på tre meter, samt fortau med bredde på to meter.
Fortauet på østsiden berøres ikke i fase 1 av utbyggingen.
Vi forventer at Sanderveien kan bygges ut uten å stenges helt for trafikk, dersom veien
bygges ut i de trinnene partene har kommet frem til i fellesskap. Reguleringsplanen for
Sanderveien sikrer trinn 1 av opparbeidelsen. Ved å tilrettelegge for etappevis utbygging, slik
planforslaget åpner for, legger man også til rette for å opprettholde best mulig trafikkavvikling
gjennom anleggsfasen.
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Trinn 2

Trinn 3

27

5.6 Teknisk infrastruktur
Tiltaket tar hensyn til eksisterende infrastruktur. Prosjektet er koordinert med øvrige
infrastrukturprosjekter som planlegges i tilknytning til Sanderveien.

5.7 Støy
Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak der det legges til rette for syklende og gående. Det
medfører ikke endring av støysituasjonen.

5.8 Naturmangfold
Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget

Vurderingene i denne planen baserer seg på kjente
registrering i form av offentlig tilgjengelig kartdatabaser.

§ 9. Føre-var-prinsippet

Kjente registreringer anses som tilstrekkelig i denne
sammenhengen.

§ 10. Økosystemtilnærming og
samlet belastning
§ 11. Kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaver
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker
og driftsmetoder

Prosjektet er vurdert til å ikke få nevneverdig betydning
for naturmangfoldet.
Gjennomføring av tiltaket anses å ikke medføre
miljøforringelse.
Ingen relevant i denne sammenhengen.

5.9 Friluftsliv og rekreasjon
Tiltaket beslaglegger ingen arealer som er brukt til friluft og rekreasjon i dag. Ombyggingen
av Sanderveien vil legge til rette for fotgjengere og gangferdsel langs Sanderveien, sikker
kryssing av veien og smett som gir tilgang til nærområdet rundt. Planen legger også godt til
rette for sykkeltrafikk i form av et bredt sykkelfelt.

5.10 Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket får ikke konsekvenser for Kulturminner eller kulturmiljø.

5.11 Universell utforming
Gang- og sykkelveien kommer ikke til å møte stigningskravene til universell utforming.
Sanderveien har den stigningene den har og hvis gang- og sykkelveien skal fungere som en
parallell ferdselsåre, må den følge terrenget og veien.
Tiltaket vil derimot være positivt i forhold til å gjøre området tilgjengelig for alle, da det
etableres flere forbindelser mot fremtidige boligområder i Skolekvartalet og gode trafikkårer
for syklende og gående.
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5.12 Barn og unges interesser
Den nye utformingen av Sanderveien skal legge til rette for en mer sikker trafikkflyt og et
tydelig skille mellom myke og harde trafikanter. Dermed kan tiltaket ha en positiv effekt på
barn og unges opplevelse av å ferdes langs Sanderveien. Siden dette er en mye brukt
skolevei for barn, er det spesielt viktig at deres interesser blir ivaretatt.
Tiltaket legger ikke beslag på arealer som i dag er viktig oppholdsareal for barn og unge.

5.13 Samfunnssikkerhet / Risiko‐ og sårbarhet
Tiltaket anses å ha lav risiko og sårbarhet og anbefales gjennomført ut fra risiko- og
sårbarhetssynspunkt.
Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen
TILTAK
‐ Reguleringsplan
Uønsket hendelse:
1

2
3

4

Tiltak i planen:

Naturgitte forhold/naturhendelser
Urban flom / overvann Bestemmelser:
Krav om Sanderveien som flomvei.
Krav om overvannsløsning godkjenning av kommunen.
Løsmasseskred
Bestemmelser:
Krav om teknisk plan godkjent av Statens vegvesen og kommunen.
Større
Bestemmelser:
nedbørsmengder
Krav om kommunens godkjenning av overvannsløsning.
Krav om teknisk plan godkjent av Statens vegvesen og kommunen.
Menneske‐ og virksomhetsbaserte farer
Ulykke med
Plankart og teknisk plan:
syklende/gående
Designkonsept med separering av gående, syklende og kjøretøy.

Foreslåtte tiltak i gjennomføringsfasen
TILTAK
‐ Reguleringsplan
Uønsket hendelse:
1
2
3

4

Tiltak i planen:

Naturgitte forhold/naturhendelser
Urban flom / overvann Håndteres i byggesaken i byggeplan for vei og annen teknisk
infrastruktur.
Løsmasseskred
SAK 10 stiller krav om ansvarsrett for fagområdene.
Større
Håndteres i byggesaken i byggeplan for vei og annen teknisk
nedbørsmengder
infrastruktur.
Menneske‐ og virksomhetsbaserte farer
Ulykke med
Etablere midlertidig gang- og sykkelvei langs skoletomten, jf.
syklende/gående
reguleringsplan for Skolekvartalet. Samarbeid med FAU.
Krav i byggherreforskriften.
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5.14 Miljøfaglige forhold
Det er ingen kjente registreringer av miljøfaglige forhold som vil bli negativt påvirket av
tiltaket. Miljøinteresser for øvrig følges opp gjennom miljøoppfølgingsplanen som skal følge
prosjektet frem til regulert vei står ferdig bygget.

6 Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte:
Varsel om oppstart:
Offentlig ettersyn:
Informasjonsmøte:

04.12.2018
21.09.2018
Mai-juni 2019
Berammes i samråd med Ski kommune og veieier.

Sanderveien detaljreguleres i tråd med områdeplanen for å imøtekomme den planlagte
sentrumsutviklingen på vestsiden av veien. I dialogmøte mellom forslagstiller, Ski kommune
og Statens Vegvesen ble det besluttet å regulere Sanderveien i en selvstendig plan.
Reguleringsplanen for Sanderveien skal fremmes før reguleringsplaner for boligprosjektene
kan vedtas. Av hensyn til fremdriften ble det varslet oppstart av reguleringsarbeidet i forkant
av oppstartsmøtet.
Merknadene til varslingen ble gjennomgått på oppstartsmøtet.

7 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Finansieringen av tiltaket er i utgangspunktet veieiers (AFK) ansvar. AFK har signalisert at
de ikke har midler til å gjennomføre tiltaket, og forutsetter i sin høringsuttalelse at tiltaket
finansieres av kommunen og/eller gjennom utbyggingsavtale.
For bruk av utbygningsavtaler i Ski kommune gjelder kommunestyrevedtak av 29.11.2006,
jfr. Plan- og bygningsloven § 17-2, og reglene i kommuneplanbestemmelsenes § 3 vedtatt av
Ski kommunestyre den 22.11.2011.
I pkt. 2.4. i planbestemmelsene for områdereguleringsplanen for Ski Sentrum, som ble
vedtatt av Ski kommunestyre den 11.5.2016 fremgår det at kostnader til felles
infrastrukturtiltak skal, i tillegg til eventuell offentlig andel, fordeles forholdsmessig på
utbyggingsområdene innenfor planområdet (Ski Sentrum).
I forbindelse med Ski kommunes arbeid med strategi for utbygningsavtaler for Ski Sentrum
har Rådmannen uttalt at kostnadene ved kommunens arbeid med utbyggingsavtaler kan ses
som en forskuttering av kommunens samlede bidrag i forbindelse med utbyggingsavtalene,
jfr. Saksframlegg av 21.02.2019 i sak 18/4686-10.
Det forutsettes etter dette at Ski kommune vil bidra både praktisk og økonomisk i forbindelse
med felles infrastrukturtiltak i Ski Sentrum, men at omfanget av og innholdet i kommunens
bidrag foreløpig ikke er avklart.
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8 Gjennomførbarhet
Det er mange prosjekter i Ski som planlegges parallelt. Gjennomførbarheten i prosjektet
knytter seg ikke bare til interne forutsetninger, men også rekkefølgen på gjennomføringen av
tilgrensende byggeprosjekt og veiprosjekt i Ski sentrum.
Opparbeidelsen skal videre sikres gjennom rekkefølgekrav som tas inn i alle
detaljreguleringsplaner som vedtas i Ski sentrum. Prosjektet kan gjennomføres også
uavhengig av utbyggingen av tilstøtende kvartaler, men det antas at gjennomføringen da vil
bli mindre rasjonell.

9 Vedlegg
1. Plankart kartblad 1-3
2. Planbestemmelser
3. Teknisk plan – revideres før høring
4. Oppsummering og behandling av merknader
5. ROS-analyse
6. Miljøoppfølgingsplan (MOP)
7. Blågrønn faktor
8. Illustrasjonsplan
9. Prøvegraving i Sanderveien
10. Plassering av eksisterende rør, kabler og ledninger – oppdateres med siste versjon
av teknisk plan før høring
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