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Sammendrag
Planforslaget legger rammer for utvikling av 70.650 m2 i tre kvartaler innenfor Ski sentrum. Strekning
av Jernbaneveien mellom de tre utbyggingkvartalene og Ski Storsenter reguleres til hovedsakelig
kollektivgate med tosidig gang-/sykkelveiløsning og rabatt med gatetrær. Planområdet avgrenses
ellers av Åsenveien i nord og Sanderveien i øst.
Det er et uttalt mål at planområdet (utenom Jernbaneveien) skal holdes mest mulig bilfritt: Innenfor
planområdet reguleres del av Sentrumsveien og tosidige tilkomstveier til gatetun hvor sykkel, gange
og byliv prioriters. Der hvor gatetunene møtes, anlegges det et generøst torg med vannelementer.
Bilparkering skal skje i p-kjellere og innkjøring til innvendig nedramping av disse skal ligge så nær det
omkringliggende veinettet som mulig. Antall bilparkeringsplasser løses etter restriktiv
maksimumsnorm. Antall sykkelparkeringsplasser følger norm med minimumskrav i
områdereguleringen.
Feltene S12, S13 og S14 fra områdereguleringen er delt i henholdsvis tre, to og ett felt for kombinert
bebyggelses- og anleggsformål. I tråd med utført handelsanalyse/markedsvurdering, reguleres det
for en stor del boliger med næring i 1. etasje. Øverst i Sentrumsveien ligger det rammer for et rent
kontorbygg, eventuelt i kombinasjon med (helse)tjenesteyting. Skjermet innenfor felt S12 i
områdereguleringen, er det sett på mulighet for å anlegge barnehage med uteområder i det største,
parkmessige gårdsrommet. Innenfor felt S13 i områdereguleringen, kan det komme en
dagligvareforretning. Ellers er det vurdert at næringen heller i retning av mindre nisjebutikker og
eksempelvis blomsterforretning og kaféer med uteservering mot torget.
Hvert felt får utomhusarealer, samt felles takterrasser. Utomhusarealene skal ikke gjerdes inn, med
unntak av det arealet som planlagt barnehage skal bruke på dagtid. Planområdet ligger sentralt i
byen og det er sikret gjennomganger slik at området skal gi et tilskudd til byen og ikke virke
avvisende. Området knytter seg til den omkringliggende byveven og forsterker eksisterende akser i
Ski sentrum. Sentrumsveien løper hele veien fra rådhuset og over de sentrale torgene, sentralt
gjennom planområdet som tilbyr en ny byplass før gatetunet knekker ut i Sanderveien. Det blir god
tilknytning til Jernbaneveien, både gjennom gatetunet og med gjennomganger som er sikret i
bygningsrekkene. Gjennom bestemmelsesområder er det sikret gjennomganger med varierte romlige
forløp gjennom hele planområdet. Det legges opp til at «nye Sentrumsveien» med gatetunløsning
både skal invitere til gangtrafikk og til opphold for både for naboer og andre Ski-borgere/bybrukere.
Planen legger lokal overvannshåndtering til grunn, både i form av permeable overflater med gode
jorddybder, vegetasjon i flere sjikt og grønne takflater. Dessuten legges det opp til åpne vannrenner
og vannspeil på overflater, samt fordrøyningsmagasiner der det er behov innenfor det urbane
området. I prosjektering til detaljregulering er det også sett hen til Ski kommunes overordnete plan
for trygge flomveier.

1. Bakgrunn og hensikt med planen
1.1 Bakgrunn
Områdeplanen for Ski sentrum legger opp til en utvikling av Ski tettsted til en by beliggende rundt
nye Ski stasjon. I forbindelse med dette har Ski Sentrum Utvikling AS utarbeidet
detaljreguleringsforslag for Ski sentrum syd. Planforslaget åpner for oppføring av ny boligbebyggelse
og oppføring av varierende typer næring, nye uterom og oppholdsarealer, som vil kunne gjøre Ski
sentrum både mer urbant og mer vitalt.
Forslagsstiller utlyste et parallelloppdrag for området, hvor AART/SJ architects gikk seirende ut og
fikk i oppdrag å gjennomføre detaljreguleringprosjektet. Se vedlagte steds-og mulighetsanalyse for
sammendrag av det som ble undersøkt av de tre teamene i parallelloppdraget.
Andre relevante føringer for prosjektet (omtalt i kapittel 4) er også fulgt tett opp for å kunne skape et
robust, fleksibelt og urbant prosjekt. Dette gjelder især Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, som angir Ski som et utvalgt område for økt vekst i handel, service, tjenesteyting og
boligutvikling i forbindelse med ny Follobane.

1.2 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge rammer for gode boligarealer med utadrettet næring, herunder
forretning, hotell, bevertning, kontor og tjenesteyting i første etasje. Det vil også legges til rette for
stedvis næring oppover i etasjene. Det er ønskelig å tilføre området urbane og bymessige kvaliteter
som ytterligere styrker og vitaliserer Ski sentrum. Etter rekkefølgekrav fra gjeldende
områderegulering, reguleres også tilliggende del av fylkesveien Jernbaneveien med nytt snitt for
kjørebane, grøntrabatt, gang- og sykkelvei.
Detaljreguleringen bygger på Områdeplan for Ski sentrum som er utarbeidet av kommunen og
vedtatt av Ski kommunestyre 11.05.2016. Etter rekkefølgekrav i områdereguleringen, utarbeides det
en samlet plan for de tre delområdene som er benevnt S12, S13 og S14 overordnet plan. I løpet av
deltaljreguleringsprosjektet, har forslagsstiller hatt anledning til å zoome lengre inn enn det ble gjort
i områdeplanen som gjelder for et større areal: Det vil finnes enkelte avvik fra områdeplanen.
Eksempelvis er det sydligste delområdet utvidet noe nordover, slik at dette kvartalet også får
skjermede uteoppholdsarealer med sol på terreng.
Detaljreguleringsprosjektet gir rammer for utvikling av cirka 650 boliger, næringsarealer og mulighet
for innpassing av barnehage. Gjennom planen, får alle delområder sine uteoppholdsarealer, i tillegg
til gatetun, torg og møteplasser på tvers. Med Sentrumsveien som sentralnerve, knyttes prosjektet
også opp mot øvre og nedre torg og kan bidra til økt folkeliv oppover mot kvartalene med dagens Ski
rådhus. Kommunen har våren 2019 arrangert åpen konkurranse for videreutvikling av nedre torg,
kåret en vinner og satt av midler til å utvikle denne møteplassen.
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1.3 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Ski Sentrum Utvikling S13 AS. Plankonsulent er AART / SJ architects AS. Planområdet
består av flere grunneiere (omtalt i kapittel 5). Ski Sentrum Utvikling S13 eier markerte tomter vist i
grått i figuren under.

Figur 1: Eierforhold innenfor planområdet

1.4 Saksgang hittil og tidligere vedtak
Oppstartsmøte ble holdt 05.02.2019. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 27.02.2019 gjennom
annonse på Ski kommunes hjemmeside og i Østlandets Blad. Overordnede myndigheter og berørte
grunneiere ble varslet per brev den 25.02.2019. Det er ikke gjort tidligere vedtak i denne saken.
Andre relevante vedtak er:
- Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 arealdel Ski, vedtatt 12.06.2019
- Områderegulering for Ski sentrum vedtatt av Ski kommunestyre, 11.05.2016
- Vedtak om oppstart av planarbeid for endrete rekkefølgekrav i områdeplan for Ski sentrum,
p.t. pågående arbeid.
- Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum, 02.05.2018.
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1.5 Utbyggingsavtaler
Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid ble det varslet om oppstart av forhandlinger om
utbyggingbyggingsavtaler, jf. pbl. § 17-4.

1.6 Konsekvensutredning
Planområdet er tidligere konsekvensutredet i forbindelse med områderegulering for Ski sentrum,
planID 201310, vedtatt 11.5.2016., jf. Plan- og bygningsloven § 4-2 og Forskrift om
konsekvensutredning. Ski kommune har i etterskrift til område- og prosessavklaringen vurdert at
konsekvensutredningen som ble gjort i områdeplanen også er dekkende for detaljregulering av felt
S12, S13 og S14 i detaljreguleringen.
For øvrig redegjøres det for konsekvenser av planen i henhold til formelle krav i planbeskrivelsen. Se
kapittel 7 og vedlagte utredninger.

2. Planprosessen
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
2.1.1 Oppstart og varsling, offentlig ettersyn
Oppstart av planarbeid ble varslet 27.02.2019 i Østlandets Blad og på Ski kommunes hjemmesider.
Berørte myndigheter, interessenter og grunneiere ble varslet i brev datert 25.02.2019. Mottatte
innspill fra oppstartsvarslingen er vedlagt, samt oppsummert og kommentert i kapittel 8.

2.1.2 Medvirkning
Forslagsstiller har innen innsending til 1. gangs behandling, avholdt flere møter med de andre
grunneierne innenfor planområdet for å avstemme forventninger og samkjøre detaljreguleringen på
vegne av flere grunneiere. I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt et åpent informasjons- og
innspillsmøte.
Léva Urban Design har på oppdrag fra forslagsstiller gjennomført en sosiokulturell analyse av Ski
sentrum. Analysen har samlet inn data fra lokale mennesker i Ski og gir et verdifullt innblikk i hvordan
innbyggerne selv ønsker at Ski sentrum skal utvikles. Den sosiokulturelle stedsanalysen er presentert
for administrasjonen og for politikerne i kommunen i løpet av våren 2019.
Lørdag 6. april 2019 ble det avholdt en workshop for å engasjere lokalbefolkningen i Ski. Hensikten
med workshopen var å samle innbyggerne til en uformell dialog med forslagsstiller,arkitekter og
planleggere i AART/SJ architects. Léva Urban Design fasiliterte og delte funn fra den sosiokulturelle
stedsanalysen.
Arrangementet ble avholdt i et tomt cafélokale i Ski sentrum. Cirka 80 barn, unge, voksne og eldre
var innom på lørdags formiddag og deltok i en eller flere medvirkningsaktiviteter.

Figur 2: Workshop

Figur 3: Workshop

Figur 4: Workshop (bilder: Léva Urban Design)
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Overordnede konklusjoner fra workshopen
Workshopen kan oppsummeres i tre hovedkonklusjoner:
- Ski sentrum bør tilføyes massive grønne kvaliteter. Også bygg bør tilføyes grønne kvaliteter –
og helst av den type som er brukbar og bidrar til sosiale fellesskaper og økt dyreliv.
- Det bør tilføyes et mangfold av publikumsrettede funksjoner i 1. etasje, og i relasjon til disse
bør det være tilrettelagt for aktiviteter for ulike aldersgrupper – gjerne kombinert.
- Sentrum bør bli mer tilgjengelig med ulike transportformer, men det skal særlig være
attraktivt å gå og sykle i sentrum.
Behovspyramiden i figur 5 oppsummerer de innspillene som deltakerne i workshopen kom med.
Innspillene er sortert etter hvilke behov de dekker.

Figur 5: Den urbane behovspyramiden (Léva Urban Design)
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3. Planstatus og rammebetingelser
3.1 Nasjonalt nivå
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt av Regjeringen ved kgl. res.
14. mai, 2019
Regjeringen skal hvert fjerde år legge frem nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dette går fram av plan- og
bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters
medvirkning i planleggingen.
Regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at planleggingen i
fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i hele landet. Samtidig
styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.09.2018
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringer. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer
risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014
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 verdiskapning 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. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyene
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 løsninger på tvers av
kommunegrensene.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, 12.06.2008
Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som brukes av barn skal være
sikret mot forurensning, støy, trafikk og annen helsefare. Planprosessen skal organiseres slik at
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer frem og at ulike grupper barn og unge selv gis
anledning til å delta.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/2016, 20.12.2016 og veileder til
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging M-128, 22.08.2018
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger
støyrelaterte problemer. Retningslinjen anbefaler utendørs støygrenser ved etablering av bl.a. nye
boligområder.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, 30.05.2012
Retningslinjen skal sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og
reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til
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menneskers helse og trivsel gjennom å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensing skal
tas hensyn til ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, 29.01.2016
Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god
tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Det er et mål at samfunnet skal ha
plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse. Likeverd betyr også like muligheter til utdanning,
arbeid og sosialt liv. For å oppnå dette trengs det skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder
og tekniske løsninger som flest mulig mennesker kan benytte.

3.2 Regionalt nivå
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, desember 2015
Planen har som mål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den
flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være
effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
Akershus fylkeskommune har i tillegg mål om å halvere klimautslippene innen 2030. Det er mål om at
persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Regional plan for handel, service og senterstruktur, 17.12.2018
Formålet med den regionale planen er å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av byer og
tettsteder, for derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige
transportvalg. Styrkingen av by og tettstedssentrene gjøres for å unngå en utvikling med
byspredning. Miljøvennlige transportvalg skal motvirke økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet
for dem som ikke disponerer bil.
Regional plan for klima og energi i Akershus, 18.06.2018.
Planens mål er å redusere klimagassutslippene i Akershus med 55% innen 2030, sammenlignet med
utslippsnivået i 1991. Tiltak for å oppnå dette innebærer bl.a. at vekst i persontransport skal tas av
kollektivtransport, gange og sykkel, og at kollektivtransporten kun skal bruke fornybar og bærekraftig
energi innen utgangen av 2020. Direkte og indirekte utslipp fra boliger skal reduseres, herunder bruk
av fossile energikilder til bygging av boligen, bruk av lite miljøvennlige byggematerialer, og
oppvarming av bygget.
Regional plan for innovasjon og nyskapning i Oslo og Akershus fram mot 2025, vedtatt 23.06.2015
Planens formål er å gi et oppdatert bilde av Oslo- og Akershusregionens konkurranseevne. Dette
gjøres ved å se på hvilke deler av næringslivet som har et internasjonalt potensial, og hvilke bransjer
som bidrar mest til regionens samlede attraktivitet som lokaliseringssted. Videre skal planen etablere
føringer for hvordan Oslo og Akershus kan være med på å styrke næringslivets internasjonale
konkurranseevne og attraktivitet i samarbeid med forsknings- og kunnskapsmiljøer og det offentlige.
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2030, vedtatt 19.12.2016
Visjonen «Aktiv i Akershus hele livet» skal vise vei i utviklingen av Akershus som bærekraftig fylke og
et godt sted å leve. Akershus skal være et levende velferdssamfunn med fysisk aktivitet som en
naturlig del av dagliglivet i alle livets faser. Attraktive muligheter for idrett og friluftsliv skal gjøre det
populært og enkelt å være aktiv på egen hånd. Kapasitet, tilgjengelighet og anlegg skal utvikles i takt
med en økende og mer sammensatt befolkning. Målet for areal og anlegg innebærer et godt
samarbeid om mer helhetlig måte å opprettholde og skape økte aktivitetsmuligheter for en økende
og mer mangfoldig befolkning. Utvikling av arealer og anlegg i den enkelte kommune, og regionalt på
tvers av kommuner, skal bidra til en enkel adgang til natur- og rekreasjonsområder, og til anlegg for
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idrett og spesialiserte aktiviteter. Målet skal bidra til en bedre lokalisering og utnyttelse av anlegg
med ulike arealbehov, og ivaretakelse av nok og lett tilgjengelige og opplevelsesrike naturområder.

3.3 Kommunalt nivå
Kommuneplan for Nordre Follo delplan Ski, vedtatt 12.06.2019
I forbindelse med sammenslåingen av Ski kommune og Oppegård kommune i 2020, er det utarbeidet
ny kommuneplan for Nordre Follo med bindende arealdel for gamle Ski kommune. Planen ble vedtatt
12.06.2019, med vist sentrumsformål innenfor planområdet.

Figur 6: Utsnitt fra Kommuneplan for Nordre Follo delplan Ski, plankart (Ski kommune)

Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg, 19.10.2016
Endringer i befolkningsmønster og klima har skapt et økt fokus på håndtering av overvann.
Overvannshåndtering i allerede utbygde områder kan medføre overbelastning på VA-nettet. Det er
derfor viktig at det legges en strategi for hvordan overvann skal håndteres, i hht. prinsipp om lokal
håndtering av overvann.
Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum, vedtatt 02.05.2018
Funksjons- og designplanen har som hensikt å synliggjøre hvordan offentlige og private aktører som
utvikler Skis byrom bør prioritere arealer til gående og syklende, oppholdssoner og møbleringssoner,
varelevering, belysning, overvannshåndtering, vegetasjon, korttidsparkering og sykkelparkering.
Prinsipper og retningslinjer i funksjons- og designplanen skal vurderes i alle detaljreguleringsplaner.
Den skal også sikre gode oppholdsarealer til lek og aktiviteter til et bredt spekter av mennesker, både
i hverdagen og til større arrangementer i både offentlig og privat energi.
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Sykkelstrategi for Ski kommune, vedtatt 12.06.2019
Ski er utpekt som regional by i Regional plan for areal og transport, og målsettingen er at veksten i
persontransport i området skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette betyr at det
parallelt med befolkningsveksten skal være nullvekst i personbiltransporten. I nye reguleringsplaner
skal det legges opp til sykkel og sykkelparkering fremfor bruk av bil og bilparkering. For at dette skal
gjennomføres i praksis må innbyggerne i Ski gis insentiver til å velge sykkel som foretrukket
transportmiddel i hverdagen. En forutsetning for dette er at det etableres en infrastruktur som
oppleves som trygg, ikke minst for barn og unge.
Økning i sykkeltransport fremfor biltransport er avgjørende for å nå regionale mål om å halvere
klimautslippene innen 2030. De som velger et miljøvennlig og helsebringende transportmiddel skal
kunne møtes med et raskt og effektivt, og godt vedlikeholdt veinett. På den måten skal det gjøres
mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil på reiser som er kortere enn 3 km.

3.4 Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Områdeplan for Ski sentrum, plan ID 201310, vedtatt
11.5.2016. De relevante feltene ligger mellom Åsenveien, Sanderveien og Jernbaneveien.
Sentrumsveien går sentralt gjennom planområdet i nord-sydretning før den knekker østover og
forlenges vestover, ut i fylkesveiene. Byggeområdene i denne enden er regulert til sentrumsformål
og benevnt S12, S13 og S14.
Det ligger to ulike hensynssoner innenfor området. H810_7 stiller krav om at det skal utarbeides
felles detaljreguleringsplan for området. H410_4 stiller krav om at det ved detaljregulering av kvartal
S12 skal planlegges en offentlig tilgjengelig gate fra Jernbaneveien til Åsenveien og Sentrumveien.
Det oppgis en rekke hensyn som skal ivaretas i forbindelse med detaljregulering.

Figur 7: Utsnitt områderegulering for Ski sentrum (Ski kommune)
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3.5 Pågående planarbeid i nærheten
PlanID 201710 Fv. 152 Kirkeveien x Fv. 152 Langhusveien, under arbeid
Planen legger opp til å regulere deler av Fv. 152 for å lage nye og forbedre eksisterende
trafikkløsninger for gående, syklende og kjørende. Kirkeveien skal bli bygate med kollektivfelt, det
skal etableres nytt busstopp og annet. Forslagsstiller er Statens vegvesen.
PlanID 201901 Kvartal 5 og del av kvartal 6 Ski sentrum, under arbeid
Det planlegges ny blokkbebyggelse, ny parkeringskjeller, påbygging av eksisterende forretningsbygg
mot Idrettsveien, samt kjøreadkomst til planområdet. Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende
områdeplan. Reguleringsformål antas å bli boliger, kontor, forretning og tjenesteyting.
PlanID 201601 Kirkeveien 1, under arbeid
Kirkeveien 1 søkes omregulert for å tilrettelegge for bymessig fornyelse av eiendommen, med
næring/kontor og boliger. Eksisterende bebyggelse vil påbygges, parkering vil etableres i underjordisk
garasjeanlegg og nytt bygningsvolum oppføres langs kirkeveien, i henhold til Områderegulering for
Ski sentrum.
PlanID 201602 Skolekvartalet, under arbeid
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse, barneskole, ungdomsskole, barnehage,
parkområder og offentlige trafikkarealer i Idrettsveien og Skoleveien. I tillegg skal det tilrettelegges
for noe utadrettet næringsvirksomhet på 1. etasjeplan i boligbebyggelsen mot Idrettsveien og
parken.
PlanID 201805 Sanderveien, under arbeid
I forbindelse med fortetting og utvikling av Ski sentrum, skal det tilrettelegges for å etablere gang- og
sykkelfelt, samt vegetasjon på begge sider av Sanderveien. Statens vegvesen er vegmyndighet og
legger føringer for valgte veiløsninger. Arbeidet utføres som en egen reguleringsplan og omfatter
Sanderveien fra Kirkeveien i nord, ned til rundkjøringen der Sanderveien møter Jernbaneveien i syd.

Figur 8: Rosa skravur er pågående planarbeid. Lilla felt markerer planavgrensningen for Sanderveien. Stiplet, rød linje er
planavgrensning for Ski sentrum syd (kommunekart, AART/SJ architects).
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
4.1 Beliggenhet, planavgrensning og
størrelse, dagens bruk
Planområdet ligger midt i Ski sentrum, i Ski
kommune. Planområdet avgrenses av
Åsenveien, Jernbaneveien og Sanderveien.
Det ligger sentralt til, med gode
adkomstmuligheter både via
kollektivtransport, bil, til fots og med
sykkel. Planområdet er ca. 31 daa stort,
som vist i illustrasjonen. Innenfor
planavgrensningen er det 19 gårds- og
bruksnummere med 10 grunneiere i tillegg
til forslagsstiller. Området består i dag av
diverse næring og blokkbebyggelse som
ikke er planlagt under ett. I nord og vest
ligger Ski storsenter. Mot øst grenser
planområdet til frittliggende
småhusbebyggelse langs Sanderveien.

Figur 9: Planavgrensning sett mot nord (AART/SJ architects)

4.2 Stedets karakter
Struktur og estetikk/byform
Planområdet grenser mot
næringsbebyggelse (Ski storsenter) i nord
og vest, og mot frittliggende
småhusbebyggelse i øst. Senterbebyggelsen
tilsvarer syv til åtte boligetasjers høyde.
Småhusbebyggelsen er i 1-2 etasjer. Mye av
småhusbebyggelsen har hager og garasjer.
Planområdet består av varierende
bygningsmasse og bidrar lite til bymessig og
lesbar struktur. Området er lavt utnyttet og
mangler torg, møteplasser og
sammenhengende akser.
Hovedaksen er Sentrumveien, som går
nord-sør fra torget foran Rådhuset, ned
mellom feltene S12 og S13 og bøyer av
nord for S14 og inn i Sanderveien. I det
Sentrumveien går inn i planområdet, endrer
den karakter og blir mindre definert. Aksen
har potensiale til å bli en flott strøksgate.
Figur 10: Gate- og byromsstruktur (AART/SJ
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Eksisterende bebyggelse
Bebyggelsen er oppført innenfor ulike tidsperioder og består hovedsakelig av frittstående
bebyggelse. Lamellbebyggelsen er oppført mellom 1950- og 1960-tallet og benyttes til boligformål.
Nord i planområdet er det teglverksbebyggelse med p-hus, bolig og annen næring i fire etasjer. Øst i
planområdet ligger det en enebolig. Jernbaneveien 14 er et eldre, ombygd trehus som brukes som
næringslokale. En nedlagt bensinstasjon ligger også mot Jernbaneveien.

Figur 11: Bebyggelsesstruktur og høyder (AART/SJ architects)

Figur 12: Funksjoner i nærområdet (AART/SJ architects)

Næring
Innenfor planområdet er det flere typer næring. Det er mer næring på vestsiden av Sentrumsveien
enn på østsiden. Lokalene som er benyttet på vestsiden er også i hovedsak mindre enn lokalene på
østsiden. På østsiden av Sentrumsveien finnes bl.a. Sport Outlet, Thons parkeringshus, Nybøe
Trafikkskole og Ski Elektriske. På vestsiden finner man en skjønnhetssalong, et postkontor, en Jokerbutikk, en bensinstasjon, Hageland og Flügger Farve. Forretningene fyller en rolle som ligger et sted
mellom småskala sentrumshandel og plasskrevende handel, uten noen videre definert tanke om
hvordan det kan bidra til å skape byliv. Til tross for både bolig og næring innenfor planområdet, er
det svært liten aktivitet på gateplan.Den eldste delen av Ski storsenter har langfasade mot
Jernbaneveien og er nærmeste gjenboer til planområdet i vest. Fasaden mot Jernbaneveien er
imidlertid lukket og fremstår uten interaksjon med gatenettet på utsiden, trass i at storsenteret har
en sideutgang mot Jernbaneveien. Det er ingen kommunikasjon mellom næringen på øst- og
vestsiden av Jernbaneveien, hvilket gjør at området oppleves adskilt og usammenhengende.
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Figur 13: Bolig og næring innenfor planområdet (AART/SJ architects)

Eierforhold
Eierforhold som faller under planforslag for Ski sentrum syd er redegjort for i tabellen under. Merk at
for noen av eiendommene, faller kun deler av eiendommens areal under planavgrensingen (se figur
14).
Gnr/bnr

Eier

Areal

134/18

Sameiet Åsenveien 1

1326 m2

134/17

Ski Sentrum Utvikling J12 AS

3726 m2

134/137

Åsenveien 3 AS

2982 m2

134/194

Ski & Akershus Invest AS

134/193

Sentrum Boligsameie I

2970 m2

134/127

Ski Sentrum Utvikling S13 AS

1957 m2

134/203

Sentrum borettslag II A/L

134/184

Jernbaneveien 16 AS

135/127

Sentrum borettslag II A/L

283 m2

134/190

Sentrum borettslag II A/L

774 m2

135/119

Sentrum borettslag II A/L

569 m2

135/120

Ski Sentrum Utvikling S13 AS

2903 m2

134/307

Ski Sentrum Utvikling S13 AS

425 m2

451 m2

312 m2
1118 m2
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134/46

Ski kommune

2947 m2

134/216

Ski kommune

697 m2

134/199

Ski Sentrum Utvikling S13 AS

1261 m2

134/160

Ski Sentrum Utvikling S13 AS

1736 m2

134/345

Ski kommune

1138 m2

145/4

Fylkesvei 152

16 606 m2

134/90

Thon Ski AS

33 102 m2

134/344

Seksjonert, ingen hjemmelsdokumenter registrert

Tabell 1: Eierforhold

Figur 14: Forslagsstillers eiendommer er markert i grått (AART/SJ architects).
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3792 m2

4.3 Landskap
Topografi og landskap
Ski sentrum oppleves som relativt flatt og
faller svakt ned mot Kjeppestad.
Planområdet har høyeste terreng i nordøst,
+130 meter der Åsenveien møter
Sanderveien. Det laveste punktet innenfor
planområdet er i syd, der Jernbaneveien
møter Sanderveien. Her er høyden +125
meter.

Grønnstruktur
Selv om Ski kommune som helhet har
relativt mye grønnstruktur, er det sparsomt
med grøntarealer i sentrum.
Sentrumskjernen består hovedsakelig av
harde flater, med usammenhengende
beplantning. Byrommene i Ski sentrum preg
av å være slitte og mangelfulle.
Beplantningen i sentrum er sparsom og
tilfører liten estetisk verdi til byrommene.

Solforhold og lokalklima
Området har gode solforhold og er ikke
Figur 15: Områder med stort innslag av grønt (AART/SJ
architects)
spesielt vindutsatt. Årsmiddelvinden er på
5,5-6 meter i sekundet. Planområdet ligger i snitt 128 meter over havet og innenlands, og er således
ikke truet av havstigning eller lignende. Videre ligger området utenfor faresone for flom eller
vannansamlinger, ifølge NVE.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer innenfor eller i tilknytning til planområdet.

4.5 Naturverdier
Naturmangfoldloven krever at den som driver arealplanlegging skal opptre aktsomt og gjøre det som
er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i lovens §§ 4 og 5. Mangfoldet av
arter og naturtyper skal ivaretas både innenfor sitt naturlige utbredelsesområde, og på lang sikt slik
at artene og naturtypene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
Før reguleringsplanen vedtas skal det foreligge tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha
for naturmiljøet.
Planområdet ble befart av naturforvalter 31. mai 2019 og det er utarbeidet en
naturmangfoldsrapport. Området Ski sentrum syd består av stramme grøntanlegg som inneholder
trær, busker og plen, grønne – og til dels frie- kantsoner, hager og fellesarealer, og av
skrotemarksområder med fri vegetasjon. I henhold til utført naturmangfoldrapport er kun en liten
del av planområdet gitt verdi i henhold til metodikk fra Statens Vegvesen (2018). Det gjelder
leveområdet for et asketre (VU), som er vurdert å være av noe verdi. Resten av området vurderes å
være uten betydning.
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4.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Området har i dag ingen funksjon som rekreasjonsområde. Det er sparsomme grøntarealer tilknyttet
boligbebyggelsen, men dette er ikke tilrettelagt for varig opphold og bruk. Grøntarealene innenfor
planområdet bærer preg av slitasje og dårlig vedlikehold. Videre består området av harde, asfalterte
flater. Sanderveien er angitt som del av sykkelrute («Pilegrimsruta»).

4.7 Trafikkforhold
Kjøreatkomst
Adkomst til planområdet skjer i dag i Sentrumveien, enten via Åsenveien eller Sanderveien.
Fylkesvegene 152 (Jernbaneveien) og 130 (Sanderveien) omkranser Ski sentrum, og sørger for god
adkomst med bil, både til og fra, og i Ski sentrum. Fylkesveiene i sentrum har fartsgrense på 40 km/t.
Veiene har ett kjørefelt i hver retning, samt fortau i én eller begge retninger. De viktigste
målpunktene for reise med bil er Ski storsenter, Ski stasjon og andre næringsområder.

Figur 16: Vegstruktur (AART/SJ architects)

Vegsystem
Planområdet ligger mellom to sentrale gjennomfartsårer for Ski: Jernbaneveien (Fv. 152) i vest og
Sanderveien (Fv. 30) i øst. Nord for planområdet ligger Åsenveien. Sentrumsveien som også er
kommunal, kommer nordfra Rådhuset og fortsetter sydover, sentralt gjennom planområdet.
Sentrumsveien bøyer av og er forbundet med Sanderveien i øst. Fylkesvegene rundt planområdet er
utformet med utgangspunkt i fremkommelighet for bil, med rundkjøringskryss. Det løper fortau på
begge sider av kjørevegene og det finnes fotgjengerkryssinger.
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Trafikkmengde
Gjeldende trafikkbelastning for nærliggende vegnett i Ski sentrum er vist i figur 17. Dette er hentet
fra områdereguleringen i 2015.

Figur 17: Trafikkmengder i Ski sentrum etter stenging av Jernbaneveien (Statens vegvesen, 2012-tall)

Statens vegvesen gjennomførte nye tellinger i 2018. Disse er sammenlignet med tallene fra 2012, og
gjengitt i tabellen under.
Vei

2012

Mai 2018

November 2018

Kirkeveien øst for
Jernbaneveien

6900

6000

6000

Kirkeveien øst for Sanderveien

3500

7600

Langhusveien ved Roås

11 300

10 800

Sanderveien syd for Kirkeveien 7300 (før stengt Jernb.v.)

8550

9600 (etter stengt Jernb.v.)
Tabell 2: Trafikkmengder i Ski sentrum etter stenging av Jernbaneveien (Statens vegvesen 2012, 2018)

Tallene viser små variasjoner (med unntak av Kirkeveien øst) med en liten nedgang fra 2012. Dette er
tall etter stenging av Jernbaneveien ved stasjonen, og trafikkveksten i Sanderveien som følge av det
har vært noe mindre enn forventet. Basert på undersøkelser gjort ifm. områdereguleringen er det
kjent at det mest belastede krysset, er krysset mellom Sanderveien og Jernbaneveien.
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Trafikkulykker
Hos Statens vegvesen er det registrert tilfeller av kjøretøyinvolverte ulykker omkring planområdet (se
figur 18). Ulykkene involverer tilfeller med både lettere og alvorlig skadde personer. Det er ikke
registrert ulykker med dødsfall.

Figur 18: Registrerte ulykker med motorkjøretøy involvert (Statens vegvesen).

De siste 10 årene har det vært én politiregistrert ulykke i nærområdet. Dette skjedde i krysset
Åsenveien x Sanderveien i 2013. To fotgjengere som krysset gaten ble påkjørt og alvorlig skadd.
Forekomsten av alvorlige trafikkulykker anses likevel som lav innenfor et område av denne typen.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Trafikkbildet innenfor selve planområdet kan beskrives som uoversiktlig. Vegarealer er utflytende og
lite definert. Store arealer er avsatt til parkering for beboere og for besøkende til handel og næring.

Kollektivtilbud
Planområdet ligger sentralt til i Ski sentrum med fem minutters gange til både tog- og bussterminal.
Kollektivdekningen ansees å være svært god. Togstasjonen server 14 ulike toglinjer. Toglinjene går
nordover mot Oslo, sydøst mot Rakkestad og sydover mot Moss og videre til Sverige. På
bussterminalen er det åtte ulike busslinjer. Busslinjene går østover mot Enebakk, sydvest mot Ås og
Drøbak, og nordover mot Oslo.
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Figur 19: Avstand i luftlinje til kollektivterminal (AART/SJ architects)

Parkering
Parkering i området foregår i dag i Thons parkeringshus i øst, og i to mindre garasjer tilhørende
boligblokkene i Sentrumveien. Det er også noe parkering i kjeller i Åsenveien 3. Det er noe
privatrettslig regulert parkering i Sentrumveien og i tilknytning til eiendommene.

4.8 Barns interesser
Innenfor planområdet er det dårlig tilrettelagt for barnevennlig aktivitet. Området består av mye
harde flater, bilparkering og diffuse grøntarealer, hvilket gjør det både kjedelig og utrygt for barn å
oppholde seg der. Tilliggende trafikkerte veier fungerer som skolevei, og disse strekkene kan
oppfattes som farlige. Særlig Sanderveien er benyttet av barn på vei til/fra skole. Det er få
oppholdssteder i nærheten av planområdet som egner seg godt for yngre barn. Det finnes lekeplass
ved rådhustorget. For de eldre barna/ungdommene benyttes storsenteret som oppholdsplass og
møtested.
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4.9 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet
Planområdet tilhører Ski nærskolesone. Innenfor skolekretsen ligger Ski barneskole og Ski
ungdomsskole. Skolene ligger hhv. 550 og 350 meter unna. I november 2018 kom en revidert
behovsanalyse for Nordre Follo kommune, som tar for seg hvordan skolekapasiteten vil se ut ved
sammenslåing av Ski og Oppegård. Ny ungdomsskole på Ski Vest er p.t. under planlegging og vil gi
god totalkapasitet på ungdomstrinnet.

Barnehagedekning
Det er to barnehager innenfor 1 km gangavstand fra planområdet: Spilloppen barnehage, 400 meter
unna og Vestråt barnehage, 500 meter unna. Barnehagene er hhv. privat og kommunal.
Behovsanalysen viser at det i Nordre Follo er behov for økt barnehagekapasitet fra 2025, utover de
barnehagene som ligger i Handlingsprogrammet. Utfra dagens kapasitet er for øvrig Oppegård mest
presset. Kapasitetsbehovet for Ski kommune inntreffer i 2026.
Samlet sett viser behovsanalysen for barnehage og skole at Nordre Follos kapasitetsutfordringer kan
løses innenfor eksisterende bygningsmasse ved hjelp av innvendig omstrukturering av
bygningsmassen og-/eller med tilbygg/påbygg. Befolkningen i Ski og Oppegård kommune har
generelt sett flere m2 offentlige formålsbygg per innbygger enn de fleste andre kommuner i landet.

Figur 20: Avstand til skoler, barnehager og rekreasjonsområder for barn (AART/SJ architects)
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4.10 Universell tilgjengelighet
Ski sentrum har relativt god tilgjengelighet for alle brukergrupper. Sentrumskjernen er kompakt, med
korte og strukturerte kvartaler. Det er fortau rundt hele planområdet, og det er flere
fotgjengeroverganger som forbinder planområdet til tilgrensende gater og veier.

4.11 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Eksisterende vann-, avløps- og overvannsnett er bygget gradvis ut siden 1970-tallet. Ved økt
utnyttelse innenfor allerede bebygde kvartaler og vesentlig økt bruk av/belastning på VA-nettet,
forutsettes det at det etableres nye VA-systemer. Kommunen arbeider med en samlet
kommunalteknisk plan for sentrale deler av Ski og det har vært avholdt gjensidig informasjonsmøte i
planforberedelsen.

Tilgrensende prosjekter og aktører
Ski kommune har satt i gang et forprosjekt med intensjon om å blant annet kartlegge behov for
oppgradering av eksisterende infrastruktur i Ski sentrum. Eksisterende VA-anlegg i Åsenveien,
Jernbaneveien og Sanderveien inngår i dette og vil således være tilgrensende eller direkte
overlappende. Forprosjektet hadde oppstart i mai 2019 og forventes å være ferdig
september/oktober 2019. Dimensjonering og ledningstraseer vil derfor inngå som grunnlag til videre
prosjektering av feltene S12, S13 og S14 med internveger, samt Jernbaneveien.

Grunnvann
Tidligere grunnundersøkelser indikerer en grunnvannstand 1-2 meter under terreng. Det må
forventes lokale og årstidsmessige variasjoner.

Spillvann
Det går i dag eksisterende spillvannsledning i veiene som omslutter feltene S12, S13 og S14 i
områdereguleringen.

Vann til forbruk og slukkevann
Det går i dag eksisterende vannledninger i veiene som omslutter feltene S12, S13 og S14 i
områdereguleringen.

Overvann
Eksisterende bebyggelse består av noe blokkbebyggelse samt næring. Området består av store
asfaltarealer og er preget av tettere flater med lite infiltrasjon til grunnen og enkelte innslag av plen.
Det er ikke registrert at utbyggingen innenfor planområdet har egen lokal overvannshåndtering.
Overvann vil gå direkte til sluk og rett på overvannsnettet uten mengderegulering. Eksisterende
tak/øverste etasje består kun av harde flater, enten i form av harde takflater eller asfalt for
parkering. Fallforholdene på tomten gjør at vannet renner mot Jernbaneveien i vest eller
Sanderveien i øst. Det går i dag en flomvei ned Åsenveien som fortsetter ned Jernbaneveien der den
møter flomveien i Sanderveien.

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m.
Ski kommune har som mål å være under landsgjennomsnittet med hensyn til utslipp av klimagasser.
Dette skal gjøres ved å bl.a. erstatte fossile og elektriske energikilder til oppvarming med fjernvarme.
Det er i områdeplan for Ski sentrum stilt krav om at all ny bebyggelse skal tilknyttes
fjernvarmeanlegg.
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4.12 Grunnforhold
Tidligere undersøkelser av grunnforholdene i Ski sentrum har avdekket ustabile grunnforhold enkelte
steder. Områdeplan for Ski sentrum stiller krav om at det gjennomføres grunnundersøkelser i
forbindelse med detaljreguleringer, dette for at NVEs føringer sikres i planleggingen.
I sammenheng med planarbeidet for Ski sentrum syd er det utarbeidet en geoteknisk rapport.
Utførte grunnundersøkelser viser variasjon i dybder til berg på planområdet. Generelt sett faller
bergoverflaten fra sør-øst mot nord-vest hvor det tidligere er boret over 90 m uten at det foreligger
sikker påvisning av berg. Basert på grunnforhold og topografiske forhold er det ikke reell fare for
områdeskred innenfor planområdet. Planområdet ligger heller ikke innenfor sannsynlig
utløpsområde for områdeskred fra nærliggende områder. I detalj- og utførelsesfase vil det være
nødvendig å vurdere områdestabiliteten i sammenheng med eventuelle utgravings- og/eller
fyllingsarbeider, samt bæreevne for fundament og maskiner.

Løsmasser
Tidligere grunnundersøkelser og erfaring fra prosjekter i området viser at grunnforholdene i Ski er
varierende. Løsmassene i området består av et topplag av fyllmasser/sand og/eller silt. Videre følger
lagdelte masser med morene, leire og stedvis lommer av sprøbruddmateriale.

Vurdering av områdestabilitet
Området ligger under marin grense, og det kunne derfor ikke umiddelbart utelukkes at tomten var i
et utløps- og/eller løsneområde. Fare for kvikkleireskred er utredet for å tilfredsstille krav til NVveileder /1/ og TEK-17/2/. Basert på topografiske forhold og resultater fra grunnundersøkelser, har
geoteknisk utredning konkludert med at det ikke vil være reell fare for områdeskred på tomten.
Utbyggingen kan derfor utføres uten særskilte tiltak med tanke på områdestabilitet. Forholdene
tilsier fortsatt at det i detalj- og utførelsesfase vil være nødvendig å vurdere lokalstabiliteten i
sammenheng med eventuelle utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for fundament og
maskiner.

Miljøtekniske grunnundersøkelser
Kartlegging av planområdet viser at eiendommene i S12-S14 har blitt benyttet til aktiviteter som
assosieres med mulig grunnforurensning. De viktigste av disse er:
•
•
•
•
•

Drift av bilvaskeri og vaskeri
Trykkeri
Bensinstasjon med tilhørende drivstofftekniske installasjoner
Oljefyringsanlegg med oljetanker
Lagring av kull.

21

Figur 21: Kart over planområdet viser omrtrentlig plassering av de mest aktuelle forurensingskildene, samt matrikkelinfo
(Multiconsult).

Det er ikke registrert forurensing i grunnforurensningsdatabasem på området. Det har ikke
fremkommet informasjon om større lekasjer eller hendelser som kan ha forårsaket mulig forurensing
på eiendommene, foruten registrert forurensning på bensinstasjonen. Videre foreligger det
informasjon om at der innenfor området er eller har vært flere oljefyringsanlegg, nedgravde
oljetanker, bilvaskeri og vaskeri. Det er registrert fyllmasser under tidligere utførte miljøgeologiske og
miljøgeotekniske undersøkelser på området, og ettersom eiendommene ligger sentrumsnært er det
en generell mistanke om at fyllmassene kan være forurenset. Fase 1-undersøkelsen viser at det både
er mistanke om, og påvist forurenset grunn innenfor planområdet. Da det foreligger både mistanke
om og påvisning av forurenset grunn, er det i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 behov for
miljøtekniske feltundersøkelser før eventuelle tiltak igangsettes på området. Det bemerkes at det for
Shell-stasjonen allerede er utført miljøtekniske undersøkelser og utarbeidet en tiltaksplan.
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4.13 Støyforhold
Ski sentrum er et knutepunkt i Folloregionen, og dette skaper en del støy, både
fra vei- og togtrafikk. De viktigste
støykildene er busstrafikk i Jernbaneveien og
trafikk i Sanderveien. Støy fra jernbanen er
undersøkt og ligger under aktuelle grenser
ved alle boliger. De fleste boligene med
fasader ut mot vei ligger i rød eller gul
støysone, men mange av boligene har
samtidig en stille side og tilgang til stille
uteoppholdsarealer. I sentrumskjernen er
det også større, mer kommersielle
bygningsvolumer som virker skjermende
mot støy. Støyforhold er ytterligere
kommentert i egen støyrapport.

4.14 Luftkvalitet
Den største bidragsyteren til lokal
luftforurensning er utslipp og vegstøv fra
Sanderveien. Planområdet har i hovedsak
konsentrasjoner under grenseverdi for gul
sone, men fasadene mot Sanderveien
grenser mot gul sone for NO2.
Konsentrasjonene avtar med økende høyde,
slik at det kun er de nederste etasjene som
Figur 22: Støy (AART/SJ architects)
har NO2-konsentrasjon rundt grenseverdi for
gul sone. Planområdet ligger i umiddelbar
nærhet til to fylkesveier. Videre ligger planområdet i nærheten av Ski jernbanestasjon, som er et
regionalt knutepunkt for kollektivtrafikk. Alt dette medfører forurensning av luften, og utslippene
økes bl.a. i forbindelse med økt veitrafikk og pågående utvikling av Ski tettsted. Ski by har en
nullvekstvisjon for biltrafikk, og det legges opp til at all trafikkvekst skal kunne tas med gange, sykkel
og kollektivtrafikk. Videre har Ski restriktive p-normer for å redusere bilbruken i Ski by. Dette vil være
med på å begrense vekst i klimagassutslipp og svevestøv fra transport.

4.15 Nærings- og handelsvirksomhet
Planområdet ligger sentralt til og lokalisert i tilknytning til handelssentrum både for Ski kommune og
Folloregionen for øvrig. Fra et overordnet perspektiv på det sentrale Ski, kan man si at mellom
jernbanelinjen og Sentrumsveien holder flere mindre og uavhengige detaljhandler, serveringssteder
og tjenesteytende virksomheter til. Butikklokaler og restauranter på gateplan er viktig for å aktivisere
gate- og byrommene. Øst for Sentrumveien er situasjonen preget av mer plasskrevende aktører, som
f.eks. møbel- og interiørforretninger, dagligvare, sport outlet og lignende. Handel hos denne type
aktører er mer formålsrettet og sørger i mindre grad for aktivisering av byrommet.
Den eldste delen av Ski storsenter ble bygget i 1995 og den nyeste delen ble bygget i 2000. I 2008 ble
det bygget et påbygg. Den eldste delen har en svært lukket fasade mot Jernbaneveien og mot
planområdet. Den nye delen, der både Thon hotell og Odeon kino holder til, har en noe mer åpen
fasade som i større grad forholder seg til tilliggende gater og bygninger. Storsenteret huser i
hovedsak større og mer kapitalsterke aktører, typisk kjedebutikker, hvilket gjør selvstendige lokaler
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på gateplan mer aktuelle og attraktive for mindre aktører. Lokalene på gateplan er viktige for den
generelle sentrums- og næringsutviklingen, og for å skape mer variasjon i handels- og
næringstilbudet.

4.16 Analyser/utredninger
Forvaltningslovens § 17 første ledd krever at alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplan
skal være «så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». I forbindelse med detaljregulering for Ski
sentrum syd er følgende fagområder analysert/utredet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosiokulturell stedsanalyse
Naturmangfold
Landskap
Vann og avløp
Veg
Trafikk
Støy
Luftforurensning
Brann
Grunnforhold
Miljøforurensing i grunn
Handelsanalyse

Temaene er redegjort for i planbeskrivelsen.
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5. Beskrivelse av planforslaget
5.1 Planforslagets hovedsakelige idé og grep

Figur 23: Illustrasjon landskapsplan med fotavtrykk av bebyggelsens 1. etasje (SLA)

Hensikten med planforslaget er transformasjon av planområdet, herunder at dagens nærings- og
boligbebyggelse erstattes med ny bolig- og næringsbebyggelse. Ved å omdanne planområdet til et
mer urbant og sentrumspreget område, vil Ski sentrum få en økt vitalitet og mer bymessig utvikling.
Den nye bebyggelsen ligger i umiddelbar nærhet til Ski kollektivterminal, samtidig som man innen
kort avstand har tilgang på skog og mark. Selve planområdet er 31.077 m2 stort. Det tilrettelegges
for rundt 650 boligenheter, med næring på gateplan.
Bebyggelsen er organisert som 3 åpne kvartaler, med uterom med varierende grad av skjermethet
innenfor kvartalene, og uterom for offentligheten mellom og rundt kvartalene. I møtepunktet
mellom de tre plasseres et bydelstorg. Strukturen som reguleringen legger opp til hensyntar
fasemessig utbygging ved å kunne danne ferdige situasjoner sammen med eksisterende bebyggelse.
På bakkeplan mot offentlige byrom lokaliseres i hovedsak utatrettet virksomhet. Her er det tenkt at
fasadene vil ha en stor andel av glass, slik at de blir åpne og innbydende. Fasadene ellers skal i form
og materialbruk brytes opp slik at det visuelt dannes rekker av hus mot de offentlige rom; ikke én
sammenhengende fasadelengde i utforming. Det skal legges vekt på å bruke miljøriktige materialer
og fasader som eldes med verdighet. Fasadene skal detaljeres slik at de ikke fremstår som lukkede,
heller ikke mot omkringliggende veier eller mot nord. For optimalisering, kan det for eksempel
tenkes franske balkonger eller luftebalkonger på den fasaden som ikke har hovedbalkong.
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5.2 Planlagt arealbruk
Formål etter Plan- og bygningsloven §12-5 Arealformål i reguleringsplan:
•

•

§12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg, herunder boligbebyggelse, forretninger, bebyggelse for
offentlig eller privat tjenesteyting (inkludert barnehage ev kulturformål) og næringsbebyggelse
§12-5 nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg, gang-/sykkelveg, annen veggrunn, parkering, torg, gatetun, fortau.

Figur 24: Plankart (AART/SJ architects)
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5.3 Gjennomgang av aktuelle formål
Området foreslås regulert til følgende formål:
Formål

Felt

Grunnflate per
delfelt (m2)

Maks utnyttelse (samlet
BRA m2)

Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og
anleggsformål

BKB1

5.499

16.300

BKB2

3.683

13.350

BKB3

2.700

3550

BKB4

3.651

10.250

BKB5

4.824

20.000

BKB6

3.234

7200

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg

o_SV1

31

o_SV2

42

o_SV3

1.563

Torg

o_ST

1.021

Gatetun

o_SGT1

1.535

o_SGT2

234

o_SGT3

383

o_SGT4

248

o_SGS1

249

o_SGS2

792

o_SGS3

656

o_SVG1

104

o_SVG2

308

o_SVG3

365
31.077

Gang-/sykkelveg

Annen veggrunn grøntareal

Samlet sum

Tabell 3: Grunnflate og forslag til utnyttelse for hvert delfelt i reguleringsplanen
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70.650

Bebyggelse og anlegg (BKB1-6)
Planen legger til rette for kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder boligbebyggelse,
forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting (inkludert barnehage, ev.
kulturformål) og næringsbebyggelse. Alle feltene inneholder boliger. I alle delfelter legges til rette for
en andel forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning og kultur. Det er også gitt rammer for et
mindre hotell og en barnehage innenfor planområdet.
Felt BKB1
Bebyggelsens bakkeplan mot Jernbaneveien rommer i hovedsak utadrettet
virksomhet. I sydenden plasseres innvendig nedkjøringsrampe til
kjellerparkering. I bygg som grenser mot BKB3 kan en barnehage plasseres i
nordende på plan 1 og 2. Øvrige arealer er tenkt med boligformål.

Felt BKB2
Bebyggelsens bakkeplan mot Åsenveien rommer utadrettet virksomhet. Det
reguleres inn muligheter for innkjøring til parkeringskjeller. I syd mot
Sentrumsveien kan det anlegges bolig på bakkeplan/lokk. På hjørne mot
nordøst kan det etableres kontor/tjenesteyting innenfor alle etasjer. Øvrige
arealer er tenkt med boligformål.
Felt BKB3
Bebyggelsens bakkeplan kan romme både bolig og utadrettet virksomhet.
Den utadrettede virksomheten skal primært plasseres mot torget. Øvrige
etasjer er tenkt med boligformål.

Felt BKB4
Bebyggelsens bakkeplan mot Åsenveien rommer utadrettet virksomhet og
innvendig nedkjøringsrampe til kjellerparkering. Øvrig arealer er tenkt med
boligformål.

Felt BKB5
Bebyggelsens bakkeplan kan romme dagligvare og annen utadrettet
virksomhet. Nord i Sentrumsveien plasseres varelevering, og i syd ved
Sanderveien plasseres parkering for næring og innvendig nedkjøringsrampe
til kjellerparkering. Øvrige etasjer er tenkt med boligformål. Det tillates
lokkløsning, dermed oppnås tilstrekkelig med solbelysning på uteholdsarealer
og rasjonelle lokaler for dagligvarebutikk.
Felt BKB6
Bebyggelsens bakkeplan kan romme både bolig og utadrettet virksomhet.
Den utadrettede virksomheten skal primært plasseres mot torget. Innvendig
nedkjøringsrampe til parkeringskjeller plasseres i bebyggelsens nordvestlige
hjørne. Øvrige etasjer er tenkt med boligformål.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Jernbaneveien er i områderegulering for Ski sentrum regulert til offentlig gatetun. I planforslaget
reguleres Jernbaneveien til offentlig veg med avsatt, tosidige grøntareal og tosidig gang-/sykkelveg,
slik at gatesnittet blir mer dedikert og oversiktlig. Det skal gå busser i Jernbaneveien. Det er i tidlige
avklaringsmøter med Statens vegvesen og Ski kommune, bestemt at det er snittet fra Ski kommunes
funksjons- og designplan som skal følges ved områderegulering.
Veg (o_SV1-3)
Jernbaneveien reguleres fra offentlig gatetun til offentlig veg. Gatetunformålet fra områdeplanen er
ikke forenelig med kollektivtrafikkgate.
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-3)
Det avsettes grøntareal i to meters bredde på hver side av kjøreveg. I disse plantes trær med
rotforsterking i større bredde for sikring av vekstvilkår. Det forutsettes at grøntrabattene tar
overvann.
Gang-/sykkelveg (o_SGS1-3)
Det reguleres gang- og sykkelvei på begge sider av Jernbaneveien. Det settes av fem meter på begge
sider og på vestsiden viser de tekniske tegningene oppsplitting i tre meter til sykkel og to meter til
gående. På østsiden er det tenkt sambruk, det vil si sykling på de gåendes premisser. Med det samme
generøse snittet, er det mulig å gjøre tilpasninger over tid.
Gatetun (o_SGT1-4)
Det reguleres til gatetun inn i planområdet fra hhv. Åsenveien, Sanderveien og Jernbaneveien. Fra
Jernbaneveien og Sanderveien er det avkjøring til boligparkering i kjeller under bygg. Arealene vil
være tilstrekkelige til nødvendig biltrafikk, gangtrafikk, sykling, opphold og annen aktivitet, jf.
illustrerende utomhusplan. Sentrumsveien (o_SGT1) er tenkt bilfri, unntatt nødvendig kjøring for
renovasjonsbil og varelevering til dagligvarebutikk i BKB5. Det er bredde nok til møblering,
beplantning og åpen overvannshåndtering i snittet.
Torg (o_ST)
Det reguleres inn et torg sentralt plassert i planområdet. Torget (o_ST) skal utformes med
vannelement og invitere til opphold. Det skal være kjørbart for renovasjonsbiler og dimensjonert
med fri kjørebredde for utrykningskjøretøy.

Bebyggelsens utforming
Området er en naturlig forlengelse av dagens Ski sentrum, og planområdet skal utvikles som en
integrert del av Ski sentrum, både romlig og funksjonelt. Planområdet skal åpne seg mot tilliggende
gaterom, og etablere gode forbindelser inn i det indre kvartalsområdet. Funksjonelt skal bebyggelsen
ha en arealbruk som i utnyttelse og arealformål styrker byliv og aktivitet i sentrum. Publikumsrettede
formål prioriteres mot gaterom for å sikre aktive fasader og gode vilkår for byliv. Utformingen skal
sørge for variasjon i fasadeutrykk og volumoppbygging, med høy kvalitet på materialbruk.
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Snitt for ny bebyggelse
Snittene er kun illustrerende og er ikke i korrekt målestokk. Rød linje indikerer maks tillatt høyde i Områdeplan for Ski sentrum.
Snitt i korrekt målestokk kan sees i vedlegg e_snitt.

Figur 25: Snitt Jernbaneveien til Sanderveien (vest mot øst) (AART/SJ architects)
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Figur 26: Snitt Åsenveien – BKB2-BKB6 (syd-nord) (AART/SJ architects)
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Figur 27: Snitt Åsenveien - BKB4-BKB5 (syd-nord) (AART/SJ architects)
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Utnyttelse
Maksimalt tillatt m2 BRA og % TU for det enkelte delfelt fordeler seg på følgende måte:
Maks BRA totalt

Hvorav næring

Maks bolig (MFUA
beregnet)

BKB1

16.300 m2

1.100 – 2.700 m2

14.900 m2

BKB2

13.350 m2

2.250 – 5.000 m2

10.950 m2

BKB3

3.550 m2

300 – 700 m2

3.200 m2

BKB4

10.250 m2

1.200 – 2.150 m2

8.900 m2

BKB5

20.000 m2

1.500 – 4.000 m2

18.200 m2

BKB6

7.200 m2

1.000 – 2.100 m2

6.100 m2

70.650

7350 – 16.650 m2

62.250 m2

Totalt

Fordeling av funksjon

Figur 28: Plan 1 (AART/SJ architects)

Figur 29: Plan 2 (AART/SJ architects)

33

Figur 31: Plan 5 (AART/SJ architects)

Figur 30: Plan 3 og 4 (AART/SJ architects)

Figur 32: Plan 6 (AART/SJ architects)

Figur 33: Plan 7 (AART/SJ architects)

Figur 34: Plan 8 (AART/SJ architects)

Figur 35: Plan 9 (AART/SJ architects)
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Arealfordeling

:
Figur 36: Plan 1 (AART/SJ architects)

Figur 37: Plan 2 (AART/SJ architects)

Figur 39: Plan 4 (AART/SJ architects)

Figur 38: Plan 3 (AART/SJ architects)

35

Figur 40: Plan 5 (AART/SJ architects)

Figur 41: Plan 6 (AART/SJ architects)

Figur 43: Plan 8 (AART/SJ architects)

Figur 42: Plan 7 (AART/SJ architects)
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Figur 44: Plan 9 (AART/SJ architects)

Antall m2 næringsarealer, antall arbeidsplasser
Planforslaget åpner for mellom 7.350- 16.650 m2 med næring. Antall arbeidsplasser som følge av
dette, er avhengig av hva slags type næring det velges.

Antall boliger, leilighetsfordeling
Planforslaget åpner for inntil 62.250 m2 BRA til boligformål. Dette vil fordeles på ca 650 leiligheter ut
i fra en antatt markedstilpasset gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 70-75m2.

Bomiljø, bokvalitet
Boligene er tenkt utformet som oppgangsbygg, med hovedsakelig 3 til 4 leiligheter per plan per
oppgang. Dette gir en stor grad av gjennomgående leiligheter. Bygningenes dybde gjør at leilighetene
får gode fasadelengder i forhold til de antatte leilighetsstørrelsene. Alle leiligheter får privat uteareal
i form av balkong eller terrasse. Boliger på bakkeplan heves opp fra omliggende terreng for å gi disse
ekstra lys og luft, samtidig som dette gir god skjerming. Gode uteområder og felles takterraser som
supplement, skaper rom for møter og godt naboskap. Beregningene viser at det oppnås at 20 % eller
mer av utearealet på terreng/lokk skal være solbelyst minimum 5 timer i løpet av 1. mai.
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Figur 45: Illustrasjonsbilde av torget (AART/SJ architects)

Figur 46: Illustrasjonsbilde av krysset Åsenveien/Jernbaneveien (AART/SJ architects)
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Sol-/skyggeforhold
Beregninger av sol-/skyggeforhold er gjort for 1. mai på tidspunktene 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.
Beregningene viser at det oppnås at 20 % eller mer av utearealet på terreng/lokk skal være solbelyst
minimum 5 timer i løpet av 1. mai.
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Alle figurer 47: Solbelyste arealer (AART/SJ architects)

5.4 Trafikk
Kjøreatkomst
Tiltenkt adkomst for planområdet er både via Jernbaneveien og Sanderveien, som vist i figur 42. I
figuren er det vist at hovedadkomstene deles på Sanderveien (BKB4-BKB5) og Jernbaneveien (BKB1BKB3 og BKB6). Sentrumveien gjøres til gatetun, som møter atkomstveiene i et torg på midten av
planområdet. Nedkjøring til p-kjeller under bakken legges tidlig i kvartalene, slik at kjøring inn til
torget begrenses til renovasjon, utrykning og noe varelevering.
Det foreslås atkomst til BKB1-3 og BKB6 fra Jernbaneveien. Dette er avklart med Statens vegvesen og
Ski kommune. Jernbaneveien er tenkt som kollektivgate med skilting for tillatt kjøring til
eiendommene. Det vurderes mest hensiktsmessig med toveis kjøring for boligtrafikken i
Jernbaneveien sør for o_SGT4. Dette for å unngå stor belastning og økt kjørelengde via Åsenveien.

Figur 48: Adkomst og trafikkløsning for planforslaget (Norsam).
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Felles atkomstveier, eiendomsforhold
Det er en målsetting at området skal være
mest mulig bilfritt. Nedkjøring til
parkeringskjeller skal skje så nær offentlig
vei som mulig. Adkomster til de ulike
grunneiendommene løses også
privatrettslig.

Parkering
I områdeplanen for Ski sentrum tillates
maks 1 parkeringsplass per boenhet i
boligformål, og 0,7 parkeringsplasser per
100 m2 kontor. I planforslaget ligger det
inne en parkeringsdekning på 0,7 plasser
per leilighet. Dette begrunnes med den
gode kollektivdekningen i området, og at
prosjektet legger opp til en urban og
kompakt profil. For forretningsformål (inkl.
dagligvare) er det tillatt med 1
parkeringsplass per 100 m2. For
Figur 49: Inn- og utkjøring til planområdet. Varelevering for den
sykkelparkering stilles det krav om 2,5
planlagte dagligvareforretningen er angitt i rødt (AART/SJ architects)
plasser per 100 m2 med bolig og kontor,
samt 1 plass per 100 m2 forretning. For barnehage er kravet 1 sykkelparkeringsplass per årsverk.

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
Parkeringsanlegg er plassert i kjelleretasje. Innkjøring til parkeringskjellere er angitt med piler i
plankartet. Parkering for boligene legges i parkeringskjeller, med nedkjøring i felt BKB1 og felt BKB6,
samt BKB5. Nedramping til parkeringskjeller legges inni bebyggelsen, ikke ute i det offentlige rom.
Dagens parkering i P-huset beholdes inntil videre. Kommunens krav om 100 offentlig tilgjengelige
parkeringsplasser innenfor planområdet, ansees dermed ivaretatt.

Tilgjengelighet for gående og syklende
I gatetunene har gående og syklende førsteprioritet. Dekket skal opparbeides slik at varelevering,
tjenestebiler, drift, utrykning, flyttetransport og lignende kan ferdes der, men det skal holdes lav
hastighet og myke trafikanter skal hensyntas. Annen biltrafikk skal ledes ned i parkeringskjelleren.
Gatetunet forbinder planområdet med det øvrige Ski sentrum, opp mot Rådhuset.

Varelevering
Ved etablering av dagligvarebutikk i BKB5, vil varelevering skje via Åsenveien og inn i Sentrumveien
(se figur 50).

5.5 Tilknytning til infrastruktur
Vann og avløp
I forbindelse med utbyggingen av deler av BKB1-BKB5 vil det være forventet å måtte legge
om/etablere kommunale VA-ledninger i planområdets internveger (Sentrumveien). Detaljene rundt
dette vil fastsettes i en senere fase etter dialog med Ski kommune, Kommunalteknisk avdeling.
Alt overvann skal håndteres lokalt og på egen tomt. Ski kommunes retningslinjer for
overvannshåndtering «Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy» skal følges.
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Renovasjon
Det er utarbeidet forslag til prinsipiell løsning av renovasjon. Renovasjonen vil løses i nedgravde
avfallskontainere. Avfallskontainerne vil fordeles på 4 stasjoner:
-

1 stasjon på områdeplanens GT15, på fortau ved Åsenveien.
3 stasjoner i nye gatetun (o_SGT1, o_SGT2, o_SGT3).

Det blir maksimalt 100 meter avstand fra inngangsdør til avfallspunkt, med unntak av én inngang
med 120 meters avstand. Det er 40 boenheter per nedgravt avfallsbeholder til restavfall og papir, og
én nedgravd avfallsbeholder per stasjon til metall/glass. FolloRen har avklart at de kan tømme
nedgravde avfallskontainere i Ski sentrum to ganger per uke, slik at kapasitet i anlegget er sikret.

Figur 50: Prinsipiell løsning for renovasjon, nedgravde avfallskontainere (SLA)

5.6 Planlagte offentlige anlegg
Gatetunene og torget reguleres offentlig. Opparbeidelse av arealene vil trolig knytte seg til en
utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen.
Jernbaneveien med tilhørende tekniske arealer, samt gang- og sykkelvei er regulert offentlig.

5.7 Miljøoppfølging
Prosjektet vil til enhver tid følge alle gjeldende forskrifter og gjeldende lovverk. Det er i tillegg
oppstartet et arbeid med BREEAM, samt utarbeidet et kvalitetsprogram og et
miljøoppfølgingsprogram som følger saken:
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Kvalitetsprogram
Det er i forbindelse med detaljreguleringen utarbeidet et kvalitetsprogram iht. bestemmelse 3.21 i
områdereguleringen for Ski Sentrum. «Det skal utarbeides kvalitetsprogram ved utarbeidelse av
detaljreguleringsplaner som omfatter nybygg over 5000 m2 BRA. Kvalitetsprogrammet skal med
utgangspunkt i «Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig sentrumsutvikling i Ski
kommune».
Kvalitetsprogrammet redegjør for følgende innsatsområder: Transport, energibruk, bebyggelse og
bokvalitet, by- og gaterom og blågrønn struktur. For hvert tema er det satt mål, tiltak og indikatorer
som kan oppnå ønskede kvaliteter og planarbeidets intensjon.

Miljøoppfølgingsprogram
I områdereguleringen av Ski sentrums bestemmelser framgår det av 3.22 at det skal utarbeides et
miljøoppfølgingsprogram (MOP) som sendes til kommunen ved søknad om rammetillatelse.
Miljøoppfølgingsprogrammet skal sikre at utbygging tar hensyn til natur og miljø, samt begrenser
ulempene for omgivende boligområder. Forslaget til MOP skal være et levende dokument som følger
alle fasene i prosjektet.

BREEAM
Det er gjennført en preanalyse for å se hvilke muligheter og konsekvenser en BREEAM-sertifisering vil
ha for boligutbygging i Ski sentrum. Preanalysen viser at prosjektets ambisjonsnsivå om «Excellent»
er mulig å oppnå.

5.8 Universell utforming
Planforslaget legger gjeldende teknisk forskrift og gjeldende lovverk til grunn for all utforming av
bebyggelse og alle uteområder. Planområdet er i hovedsak flatt og gir et godt utgangspunkt for å
tilfredsstille krav til universell utforming.

5.9 Uteoppholdsareal
Privat uteoppholdsareal
Hovedandelen av boenhetene har tilgang til privat uteoppholdsareal i form av balkong eller uteareal
tilknyttet boligen på bakkeplan. Balkongenes utforming og beliggenet er basert på solforhold og
skjerming av innsyn er vektlagt. Planen illustrerer tre typer balkonger: Utenpåliggende balkonger,
delvis inntrukket og helt inntrukne balkonger. Balkongene har romslig størrelse, og legger tilrette for
opphold, møblering og urban dyrking og beplantning.
Som supplement til private balkonger har beboerne tilgang til romslige takterrasser som opptar
større deler av bygningenes takflater. Takterrasenes beliggenhet er strategisk plassert med hensyn til
solforhold. De vil være solbelyst fra morgen til kveld. Arealet på takterrasene er store, og bidrar til å
skape fleksible uteoppholdsareal som egner seg for variert møblering, inndeling og aktiviter.
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Figur 51: Illustrasjonsfoto (AART/SJ architects)

Felles uteoppholdsareal
Det tilrettelegges for et bredt tilbud av felles utoppholdsarealer innenfor planområdet. Det skal
etableres torg, lekeplass og grønne gårdsrom med variert beplantning og gode rom for opphold. Det
tenkes at uteoppholdsrommene kan brukes på tvers av bebyggelsesfelt, for å stimulere til økt sosialt
fellesskap blant beboere. Utearealene skal opparbeides for lek og opphold for ulike aldersgrupper og
funksjonsnivå, og stimuøere til sosial kontakt og livsutfoldelse for flere brukergrupper.
Utomusplanen til prosjektet viser
plasseringen av
uteoppholdsarealene
og tiltenkt utforming (til høyre).

Figur 52: Prinsippoversikt over felles uteoppholdsareal (SLA)

Torget
Torget skal fungere som en møteplass og et oppholdsareal for beboerne innenfor planområdet, men
plassen skal også være med å berike Ski sentrum og fungere som et bydelstorg for Skis innbyggere og
besøkende. Torget skal utformes i sammenheng med omkringliggende gatetun og ha høy
materialkvalitet. Overvann skal benyttes som en kvalitet i form av et vannspeil, og vil sammen med
vegetasjon skape et opplevelseselement i byrommet. Det skal legges til rette for lek, opphold og aktiv
bruk av byrommet. I bygningene rundt torget legger planen opp til aktive fasader i form av servering,
aktiviteter, kulturarragementer, og selve torget skal være et funksjonelt byrom med muligheter for
ulike arrangementer som markeder og lignende. Torget skal være tilgjengelig og fremkommelig for
alle trafikantgrupper, universell utforming vektlegges.
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Figur 53: Torget (AART/SJ architects)

Lekearealer
Innenfor planområdet skal det
opparbeides flere lekearealer fordelt
utover de mest solfylte arealene i
gårdsrommene. Lekeplassene skal
utarbeides med fokus på de minste
og mellomstore barna, men
utformes slik at ulike brukergrupper
kan oppholde seg der samtidig.
Lekearealene vil dermed fungere
som sosiale møteplasser for barn
som er i følge med voksne.
Utearealene skal være felles for
eiendommene og skal utformes på
en måte som gjør at de fremstår
som avskjermete, men samtidig
tilgjengelig for allmennheten.
Arealer skal utformes med robuste
Figur 54: Lekearealer (SLA)
detaljer og materialer av høy kvalitet.
Det skal etableres beplantning og møbleringssoner tilrettelagt for opphold, lek, trening og aktivitet
med beplantningsarealer innpasset i utforming av oppholdsarealer. Plassen utformes med rom til at
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det kan holdes felles arrangementer for feltet, samtidig som den fungerer i det daglige bylivet, med
aktiviteter som legger opp til stor grad av sambruk på tvers av alder og brukergrupper.
I hjertet av planområdet skal det etableres et større lekeareal på 1500m2. Dette skal fungere som et
variert, vakkert, grønt og robust felles uteoppholdsareal for beboerne i området. Dersom det
etableres barnehage innenfor BKB2, skal arealet brukes som uteareal for denne i åpningstiden.

Figur 55: Snitt lekearealer (SLA)

Figur 56: Stemningsbilde av utearealer til barnehage (AART/SJ architects)
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Figur 57: Fordeling av utearealer (SLA)

Forbindelser
Sentrumveien, gatetunene fra Jernbaneveien
og Sanderveien mot torget, og selve torget
blir prosjektets felles byrom og møteplasser.
Overvannshåndtering og vegetasjon vil være
sentrale elementer i forbindelsene, og vil
fungere som både praktiske og estetiske
kvaliteter i byrommene.
Ved å gjøre Sentrumveien mer bymessig
forsterkes og forlenges den naturlige aksen
opp til Rådhustorget. Det vil bidra til å
forsterke sammenhengen i den totale
sentrumsstrukturen i Ski, og forbedre
forbindelsene mellom uteoppholdsarealene
og byrommene i sentrum. Ved å tilrettelegge
utformingen av Sentrumsveien for myke
trafikanter, vil gaten bli mer attraktiv for
gående og syklenende. Det vil generere mer
aktivitet og gjenomstrømming mellom torget
og sentrumsstrukturen, og bidra til et mer
levende Ski sentrum.

Figur 58: Forbindelser til øvrige Ski sentrum (AART/SJ architects)
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Ivaretakelse av eksisterende og ny vegetasjon
Det er i hovedsak ingen eksisterende vegetasjon som må ivaretas i det nye planforslaget.
Naturmangfoldrapporten angir at den eneste delvis verdifulle vegetasjonen er et asketre av relativt
beskjeden størrelse.

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
Det stilles krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse i de ulike fasene av
utbyggingen.

5.10 Blågrønn faktor
Prosjektet setter mål for gatetun og torg samlet med minimum blågrønn faktor 0,4 og
bebyggelsesområder 1-6 med minimum blågrønn faktor 0,6. Dette er under 0,8-kravet for
bebyggelsesområder fra områdereguleringen, men situasjonen er urban og BGF-utregningen som er
gjort basert på skisseforslaget, viser at prosjektet oppfyller alle målsettingene med faktor-verktøyet:
-

Skader fra kraftigere og mer nedbør dempes ved lokal, åpen fordrøyning med god kapasitet.
Åpen overvannshåndtering er en sentral kvalitet i byrommene og i gårdsrommene. Plantene
vil få tilstrekkelig jordvolum tilpasset plantetypen.
I denne situasjonen, med ingen eksisterende vegetasjon og lite arealer med mulighet for permeable
dekker eller vegetasjon forbundet med terreng, er det vanskelig å oppnå en faktor over 0,4 i byrom
og 0,6 i bebyggelsesområde. Dersom BGF skal økes, vil det kunne gå ut over brukbarhet, kvalitet og
brannsikkerhet i anlegget.
Det er brukt følgende hovedprinsipper fra BGF i prosjektet.
•
•

På gatetun og torg plantes det nye trær og vegetasjon i arealer som har kontakt med jord under.
Stedegen vegetasjon etableres med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det lokale,
historiske natur- og kulturlandskapet.

Overvann ledes åpent til regnbed langs gatetun, og på torg etableres et permanent vannspeil som
fordrøyerer regnvann. I bebyggelseområder 1-6 er det også åpen avrenning til regnbed og
fordrøyningsbasseng. En del av bebyggelseområder er over garasjelokk, der dybde av vekstjord er
minimum 80 cm der det skal plantes nye trær og større busker. Øvrige vegetasjonsområder på
garasjeanlegg planlegges med 20-40 cm jorddybde. Takarealer opparbeides med frodige felles og
private terrasser, med vegetasjonsområder stedvis opp til 80 cm til trær. Grønne tak i form av sedum
og gresstorv etableres på øvrige takarealer.

Figur 59: Eksempler på hvordan overvannshåndtering kan brukes som en kvalitet i byrommet (AART/SJ architects)
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5.11 Kollektivtilbud
Kollektivtilbudet forblir uendret, men har allerede svært god dekning. Flere leiligheter kombinert
med restriktiv parkeringsdekning for boliger kan medføre økt vekst i bruk av kollektivtilbudet.

5.12 Sosial infrastruktur
Det er lagt opp til mulighet for ny barnehage innenfor planområdet. Skoledekningen i Ski sentrum for
øvrig anses som dekkende.

5.13 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Spillvann
I forbindelse med utbyggingen av deler av BKB1-BKB5, må kommunale VA-ledninger i planområdets
internveger (Sentrumveien, o_SGT1) legges om. Dimensjon på planlagt spillvannsledning må sees i
sammenheng med tilførte spillvannsmengder inn til planområdet og eventuell annen fremtidig
utbygging i Ski sentrum som vil generere ytterligere mengder. Planlagt dimensjon vil fastsettes i en
senere fase etter dialog med Ski kommunes kommunaltekniske avdeling, som sitter med
totaloversikten.
Det er blitt beregnet et innledende overslag for spillvannsforbruk for alle feltene samlet med
utgangspunkt i ca. 650 boenheter med 2,5 beboere per boenhet. På grunn av at omfanget av og type
næring ikke ennå er avklart, har det i overslaget blitt lagt til et sjablongmessig tillegg. Overslaget er
blitt gjort med utgangspunkt i Norsk Vann rapport 193 «Veiledning i dimensjonering og utforming av
VA-transportsystem». Overslagsberegningen viser at felt BKB1-BKB6 vil generere en maksimal
spillvannsmengde på ca. 22 l/s. Merk at tallet er å anse som foreløpig.
For konkrete virkninger av planforslaget henvises det til vedlegg s_va- og overvannsrapport.

Vann til brannslukking
Brannvannssimuleringer viser at det er tilstrekkelig med trykk innenfor planområdet. For mer
detaljert beskrivelse henvises det til vedlegg s_va- og overvannsrapport.

Overvannshåndtering
Det er i planleggingen av overvannshåndteringen lagt vekt på at en stor andel av overvannet skal
håndteres åpent. Eksempler på åpne løsninger kan være regnbed, vannspeil, kanaler, forsenkninger
eller gresskledde grøfter. På denne måten bidrar fremtidig utbygging med å opprettholde vannets
kretsløp og bevare den hydrologiske balansen i området. Hvert byggefelt har sine respektive
overvannsystem. Et gjennomgående prinsipp som er fulgt i planleggingen er at overvannet først og
fremst blir ledet til åpne og lokale overvannstiltak. Overskytende overvann vil imidlertid gå til lukket
fordrøyningsmagasin med regulert påslipp til kommunalt overvannsnett. Ved flom vil kapasiteten til
lokale overvannssystem være nådd og overskytende flomvann vil renne til flomvei. Fallforhold og
flomveger kan ses av figur 60. For ytterligere detaljer om vann og avløp henvises det til vedlegg s_vaog overvannsrapport.
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Figur 60: Utomhusplan med fallforhold og flomveier (Rambøll)
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5.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det har blitt utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. Analysen er samlet i et eget
vedlegg (vedlegg l_ros-analyse).
Ros-analysen har identifisert 17 aktuelle hendelser som er relevante for vurdering av risiko og
sårbarhet tiknyttet realisering av reguleringsplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geoteknisk ustabilitet/ masseutglidning
Overvannsproblematikk
Radon i grunnen
Skade på sårbar flora/ fauna eller rødlistearter. Spredning av svartelistede arter
Konsekvenser for verneområder, herunder kulturlandskap eller bymiljø
Konsekvenser for kulturminner, automatisk fredete eller verneverdige bygg
Trafikkulykker på vei
Togulykker ved jernbanen
Vil drenering av området føre til oversvømmelser i nedenforliggende områder
Ulykker ved transport av farlig gods ved jernbanen
Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning
Transport for gående/ syklende og kjørende innenfor planområdet
Forurensing i grunnen
Skadelig luftforurensing
Skadelig støy
potensielle sabotasje/terrormål i nærheten
Tilstrekkelig slukkevann, tilgjengelighet og beredskap

Det foreslås avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farene og uønskede hendelsene.
Iverksettelse av tiltakene vil enten sørge for at risikonivået holdes uendret eller reduseres på en
tilfredsstillende måte når planen gjennomføres. Gjennomføring av planforslaget skal medføre at
risikoen for uønskede hendelser reduseres.

5.15 Rekkefølgebestemmelser
Det vil kommes tilbake til rekkefølgebestemmelser når endrete rekkefølgebestemmelser for
områdeplanen er utarbeidet. Det forutsettes at kommunen tar initiativ til dialog for
rekkefølgebestemmelser som står i rimelighet til tiltak i bebyggelsesfeltene.
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6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
6.1 Overordnede planer
Planforslaget er i tråd med overordnete planer på et prinsipielt nivå. Ski er for eksempel utpekt som
prioritert vekstområde i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Planforslaget
avviker fra Områdeplan for Ski sentrum på noen områder. I oppstartsmøte med kommunen, ble det
avklart at avvik er å forvente, ettersom linjeføring for veier, torg og gatetun i områdeplanens kart
ikke var løst ned på detaljnivå. For å få til boligbebyggelse med tilstrekkelig utomhusområde i
områdeplanens felt S14, er områdeplanens GT17 skjøvet noe nordover. Linjeføring Sentrumsveien er
strammet noe opp, ettersom den i områdeplanen hadde ulik bredde i nord- og sydenden. Offentlig
torg er ikke detaljplassert i områdeplanen, men regulert inn med formål i detaljreguleringen. Enn
videre, er GT18 strammet opp fra 25 til vel 20 meters snitt: Jernbaneveien forbi planområdet foreslås
regulert i tråd med føringene i den vedtatte funksjons- og designplanen. Ettersom snittet er tilpasset
kollektivgate med gang- og sykkevei og grøntrabatt, foreslås det også å regulere detaljerte vegformål
i stedet for områdeplanens gatetunsformål her. Som et resultat av at linjeføring for fylkesveier ikke
er løst i områdeplanen, er det foretatt justeringer av bebyggelsesområder mot fylkesveier. Mot
Sanderveien er det avgitt arealer av bebyggelsesområder for å møte linjeføring i det nye veisnittet. I
Jernbaneveien er det gatesnittet strammet opp i tråd med funksjons- og designplanen, slik at
overgang mellom bebyggelse og gangvei forholder seg til dagens kant gangvei.
Innenfor bebyggelsesområdene, er det mindre avvik på påtegnete kotehøyder mot storsenteret og
på linjeføring i H410_4. Når det gjelder reguleringsbestemmelser, følges det meste fra
områdereguleringsplanen opp. I tabellen under sees de bestemmelsene fra områdeplanen hvor det
er gjort grunngitte justeringer i bestemmelsene til planforslaget:

Avvik mellom Områderegulering for Ski sentrum og detaljreguleringen av Ski sentrum syd
Felt

Utnyttelse i områdeplanen for Ski sentrum
% BYA

S12

80 %

S13

85 %

S14

100 %

Felt

Utnyttelse i detaljreguleringen for Ski sentrum
% BYA

53 %

BKB2 (del av tidligere S12)

65 %

BKB3 (del av tidligere S12)

33 %

Samlet BKB1, BKB2, BKB3

53 %

"S12"

BKB1 (del av tidligere S12)
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Maksimal byggehøyde
Kote +143
Kote +147
(4‐5 etasjer)
Kote +147
Kote +161
(5 ‐ 9 etasjer)
Kote +142
Kote +156
(4‐8 etasjer)

Maksimal andel bolig av total BRA m2

Maksimal byggehøyde
kote+ 145,5
kote+ 147,5
kote+ 148,7
kote+ 152
kote+ 152,2
(5‐7 etasjer)
kote+ 148,9
kote+ 152,4
kote+ 152,6
kote+ 156,1
kote+ 152,6
kote+ 156,4
(6‐8 etasjer)
kote + 146,3
(4‐5 etasjer)
6 etasjer

Maksimal andel bolig av total BRA m2

50 %

50 %

25 %

91 %

82 %

90 %
88 %

48 %

BKB5 (del av tidligere S13)

94 %

Samlet BKB4 og BKB5

74 %

BKB6 (tidligere S14)

60 %

"S14"

"S13"

BKB4 (del av tidligere S13)

kote+ 149,9
kote+ 151,5
kote+ 152,6
kote+ 157,8
(5‐8 etasjer)
kote+ 133,3
kote+ 145,8
kote+ 149,3
kote+ 150,8
kote+ 152,6
kote+ 155,8
kote+ 156,1
kote+ 157,8
kote+ 158,1
kote+ 159,3
(5‐9 etasjer)
6‐7 etasjer
kote+ 132
kote+ 141
kote+ 144,9
kote+ 147,8
kote+ 148
(4‐6 etasjer)

Områderegulering Ski sentrum
Bestemmelse

3.3

Byggehøyder
Maksimalt tillatt byggehøyde er
angitt som kotehøyder i plankartet.
Kvartaler med ulike byggehøyder er
inndelt i soner avgrenset av
høydelinjer i plankartet.
Høydelinjenes plassering er
retningsgivende og skal endelig
fastsettes i detaljreguleringsplan.

3.6

Uteoppholdsareal
Minste felles uteoppholdsareal
(MFUA) skal være 20 % av boligenes
BRA. Minimum 75 % av felles
uteoppholdsareal skal ligge på
terreng eller dekke/lokk på/over
gateplan. Øvrig del av felles
uteoppholdsarealer kan plasseres på
takterrasser. Leke‐ og
uteoppholdsarealer skal være
skjermet mot trafikkfare, støy og
forurensing. Arealene skal ha
gunstig beliggenhet og være
solbelyst i minst 5 timer ved
jevndøgn.

3.8

Utforming av byrom og bygninger
I bebyggelse, hvor førsteetasje
benyttes til næring, skal
førsteetasjens gulv plasseres i
samme kote som det
omkringliggende terreng. Der hvor
førsteetasje benyttes til boliger skal
gulvkoten ligge minimum 0,8 meter
over offentlig gate eller byrom.
Kravene kan fravikes i bebyggelse
med blandet formål bolig/næring i
førsteetasje.

Detaljregulering Ski sentrum syd
Følger områdeplanen
Avviker fra områdeplanen

Høyden BKB4 og BKB5 (S13 i
områdereguleringen) følger
områdeplanen.

Leke‐ og uteoppholdsareal er
skjermet mot trafikkfare, støy og
forurensning. Arealene har
gunstig beliggenhet.

Høydene innenfor BKB1, BKB2 og
BKB3 (S12 i områdereguleringen)
overskrider områdereguleringens
høyder. Høydene innenfor BKB6
(S14 i områdereguleringen)
overskrides delvis.

MFUA er 16 % av boligens BRA.
Minimum 60% av MFUA ligger på
terreng/lokk.
Arealene er solbelyst i minst 5
timer den 1. mai.

87 %

91 %

90 %

85 %

Kommentar

Avvik innenfor BKB1‐3 grunngis med at
denne delen av området tåler høyere
gesims enn i vedtatt områderegulering,
etter en nærmere analyse av omgivelser på
alle sider av planområdet.

Som referatført i møter med
kommunen, legger planforslaget Oslos
uteoppholdarealnormer til grunn:
«Områdetype 2: Tett og høy
funksjonsblanding.» Her skal minste
felles uteoppholdsareal (MFUA) utgjøre
minst 16 % av BRA bolig. Det stilles krav
om at minst 60 % av arealkravet skal
oppfylles på terreng eller lokk på/over
gateplan. Arealene skal være solbelyst i
minst 5 timer den 1. mai.

Nedsenkningen er gjort for å tilrettelegge
I detaljreguleringen tillattes det at
for bedre tilpasning til terreng og for å
gulvkoten hvor førsteetasje benyttes
unngå utstrakt bruk av ramper for å oppnå
til boliger kan ligge på 0,2 til 0,8.
universelt utformete inngangspartier.
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3.8

Installasjoner på tak
Tekniske bygg og installasjoner på
tak tillates å stikke inntil 3,5 meter
opp over tillatt kotehøyde, og med
maksimalt 15 % BYA av
underliggende etasjeplan. Tekniske
bygg og installasjoner skal trekkes
minimum 3 meter inn fra
fasadelivet. Små takoppbygg og
tekniske installasjoner på inntil 1,0
meters høyde tillates plassert
nærmere gesims enn 3 meter.

3.9

Parkeringskrav
Felles parkeringsanlegg under tak
skal ha innvendig fri høyde på minst
2,4 meter. Kommunen kan ved
byggesaksbehandling godkjenne at
Felles parkeringsanlegg under tak
del av parkeringsanlegget kan ha fri Minimum 5 % av parkeringsplassene
skal ha innvendig fri høyde på minst
for bil skal utformes som HC‐plasser.
høyde ned til 2,1meter.
2,2 meter.
Minimum 5 % av parkeringsplassene
for bil skal utformes som
handicapplasser. Plassene skal
lokaliseres i nærhet av
inngangspartier.

Tekniske installasjoner på bygg
tillates å stikke inntil 4m opp over
tillatt kotehøyde, med maksimalt
På grunn av krav til overhøyde heis, er det
20% av BYA av underliggende
lagt inn toleranse på fire meter for
takflate. Trenger ikke å trekkes inn
oppbygg. Brøken for andel takoppbygg er
fra fasadelivet.
Transparent rekkverk tillattes 1,5m ikke økt i forhold til områdeplanen, det er
lagt inn annen beregningsmetode for økt
over maksimal gesismhøyde.
entydighet i byggesak. Levegger, pergolaer
Oppbygging på tak i forbindelse
og områder for urban dyrkning gir en
med takterrasser (plantekasser etc.)
tilleggskvalitet.
er tillatt over maksimal
gesimshøyde.

3.12

Blågrønn faktor
Utbygging/prosjekter. 0,8
Allment tilgjengelige gater og
plasser. 0,4

4.3

Aktive fasader
Det er planlagt næring, forretninger,
Første etasjer skal benyttes til andre bevertning o.l. på gateplan der
I BKB3 er det åpnet for at mindre
formål enn bolig der fasade vender fasade vender ut mot vei/offentlig
deler av 1. etasjen kan ha
ut mot vei/offentlig rom.
boligformål.
rom.

Allment tilgjengelige gater og
plasser (o_SGTx og o_ST): 0,4

5.1

Offentlige veier
Det skal vektlegges gatemessig
utforming for Kirkeveien,
Sanderveien og Jernbaneveien, med
beplantning, tosidig fortau og
Jernbaneveien gjøres til
sykkelfelt. I Jernbaneveiens søndre
kollektivgate, med fortau og gang‐
del, GT18 og V10, skal
/sykkelveg.
kollektivtransport, gående og
syklende prioriteres. Bilkjøring
tillates i den grad det ikke er til
hinder for kollektivtransportens
framkommelighet.

7.2

Gangforbindelse gjennom S12,
H410_4
Ved detaljregulering av kvartal S12
Det er sikret mulighet for å gå via
skal det planlegges en offentlig
S12 nedre del av Jernbaneveien til
tilgjengelig gate fra Jernbaneveien
Åsenveien; åpning og smett er
til Åsenveien og Sentrumsveien.
regulert inn. Utomhusplanen viser
Gaten(e) skal ha bredde på
også en gangtrasé fra Jernbaneveien
minimum 6 meter. Det skal
til Sentrumsveien. Denne er sikret i
tilstrebes et variert romforløp med
reguleringskartet med hensynssone
publikumsrettet virksomhet på
#1 med minimum 6m åpning
gateplan. Gaten(e) skal ha høy
mellom byggene.
materialkvalitet og tilby
oppholdsmuligheter. Overbygning
er ikke tillatt.

Kombinert bebyggelse og
anleggsformål (BKB): 0,6

2,1 meter har vær standard
høyde i parkeringskjeller,
dette er nå økt til 2,2 meter høyde som
standard. Planforslaget forholder
seg derfor til dette.

Detaljreguleringen tilrettelegger for en
bymessig vekst av Ski sentrum.
I forbindelse med planarbeidet har
landskapsarkitekt gjort faglige utprøvinger
og kommet frem til at faktorkrav på 0,6 er
stedstilpasset for denne urbane situasjonen.
Intensjonene med BGF‐krav ivaretas,
jf. beskrivelser og beregninger.
Det reguleres aktive fasader som en
hovedregel. I mindre del av BKB3 er
det, av hensyn til uteområdet bak,
åpnet opp for bolig på bakkeplan.
BKB3 regulerer kun ett volum og det er
sikret at det skal være utadrettet
virksomhet, gjerne i form av servering, i
den delen av bygget som vender mot
torget.

Tabell 4: Oversikt over bestemmelser fra Områdeplan for Ski sentrum hvor det er foretatt justeringer i detaljregulering.
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6.2 Landskap, nær- og fjernvirkning
Realisering av planforslaget vil innebære at sydlig del av Ski sentrum går fra å være et område med
åpen struktur og lav utnyttelse til mer kvartalsmessig struktur med høy utnyttelse, se figur 61-64.
Grønne taklandskaper og byrom vil bidra til et frodigere inntrykk. Opparbeidelse av gårdsrom,
nabolagsplasser, lekeplass og bydelstorg med vegetasjon og vanninnslag skal gi et bedre mikroklima.
Beplantning og vegetasjon skal stedstilpasses og gi høyere biodiversitet. Beplantning,
terrengbearbeiding og regnbed organiseres slik at det skapes gode plasser for opphold og lek.

Figur 61: Planområdet sett sydover fra Sanderveien (AART/SJ architects)

Figur 62: Planområdet sett fra nord (AART/SJ architects)
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Figur 63: Planområdet sett nordover i Jernbaneveien (AART/SJ architects)

Figur 64: Planområdet sett nordover i Sanderveien (AART/SJ architects)
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Figur 65: Planområdet sett fra sør-øst (AART/SJ architects)

6.3 Stedets karakter
Fra å være et utflytende og udefinert område med lav utnyttelsesgrad midt i Ski, vil planområdet
endres til en sterk bymessig utvidelse av sentrum. Et samlet plangrep med utadrettet virksomhet
lokalisert til de fleste 1. etasjer, vil styrke nærings- og serveringstilbudet i Ski. Torg, varierte byrom,
gater og ferdselsområder vil skape sirkulasjon på området og forbindelser til tilligggende områder.
Realisering av prosjektet, vil også kunne påvirke bylivet i øvre del av sentrum: Aksen i nye
Sentrumsveien vil kunne trekke beboere i planområdet opp til torgene ved dagens rådhus hvor et
sterkere folkeliv er ønsket.
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Figur 66: Landskapsmessige snitt (SLA)
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6.4 Byform og estetikk
Planens byform og estetikk kjennetegnes ved at bygningsvolumene viderefører kvartalsstrukturen i
Ski sentrum. Byggenes utnyttelse er tilrettelagt for bykjernen, og er med på å annonsere
planområdet mot Ski stasjon, storsenteret og Ski sentrum. Regulerte byggehøyder nedtrappes mot
sør. Dette følger terrenget og tilregger for gode solforhold. I tråd med områdeplanen, ligger de
største høydene mot øst og nord. Høyder er differensiert i kart og bestemmelser, slik at det kan
oppnås variasjon med høydesprang og legges til rette for skjermete uteoppholdsarealer også på tak.
Fasader skal differensieres i takt med differensiering i høyder. Det legges opp til variert
fasadeutforming og mer farger enn ellers i Ski sentrum. Se vedlagt kvalitetsprogram for illustrasjon av
estetiske og miljømessige kvaliteter.

6.5 Kulturminner og kulturmiljø
Da det er ikke er registert noen kulturminner eller kulturmiljø i eller i umiddelbar tilknytning til
planområdet, vil planforslaget verken gi positive eller negative konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø.

6.6 Naturmangfold
Naturmangfold er utredet iht. nml §§ 8-12. Det er ingen mistanke om at tiltaket vil medføre risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på spesielt verdifullt naturmangfold. Det finnes et asketre innenfor
planområdet og dette kan muligens beholdes. Avbøtende/forebyggende tiltak for bevaring av naturog biomangfold er omtalt av fagekspertise i vedlegg t_naturmangfold. Den planfaglige konklusjonen,
er at den samlete konsekvensen av plangjennomføring vil være positiv for naturmangfoldet.

6.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk
Planforslaget bygger på områdereguleringen for Ski Sentrum og tilfører viktige byrom og passasjer til
glede både for fremtidige beboere, forbipasserende og ansatte innenfor planområdet og byen for
øvrig. Gjennomføring av planen med offentlige gatetun og torg, samt private uteoppholdsarealer
med et nettverk av semioffentlige forbindelser, vil bidra positivt til større variasjon av romlige forløp i
Ski sentrum.

6.8 Uteområder
Uteområdene i planen har en viktig rolle i utviklingen av nye og attraktive fotgjengerforbindelser i
sentrum. Planforslaget tilrettelegger for et nytt bydelstorg, gårdsrom, lekeplasser og nabolagsplasser.
Det etableres gangforbindelser og en gjennomgang som krysser planområdets flere grønne byrom på
tvers, fra Sanderveien i øst til storsenteret og Jernbaneveien i vest. Med omkransede trafikkerte
sentrumsgater, vil forbindelser som er skjermet og trygge være et attraktivt tilskudd til sentrum, også
med tanke på skoleveier.
De viktigste byrommene blir bydelstorget, lekeplassen og gårdsrommene som vil tilrettelegge for
gode oppholdarealer for ulike brukergrupper i sentrum. Torget vil få et utforming med blågrønne
elementer som kompletterer de øvrige byrommene i Ski i tråd med hensikten i Funksjons- og
designplanen til Ski sentrum. Fra å være et lite attraktivt område av Ski vil det realiserte planforslaget
tilby offentlige plasser og utearealer for kvartalets beboere, arbeidstakere, studenter, handlende og
besøkende.

6.9 Trafikkforhold
Vegforhold
De tilliggende fylkesveiene er tenkt utformet i samsvar med Ski kommunes funksjons- og designplan.
Det vil si med gang- og sykkelvei separert fra kjørebaner med to meters grøtrabatt hvor det plantes
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trær. Deler av Jernbaneveien ligger innenfor planforslagets avgrensning og tilgrensende, vestlig del
av Sanderveien reguleres i egen detaljregulering. Denne utformingen vil bidra til mer bymessige
gatesnitt som fortsatt vil ha veldig god kapasitet. Det ønskes et mest mulig bilfritt internområde og
nedkjøring til garasjekjellere plasseres så nær fylkesveiene som mulig. Det gis mulighet for alternativ
adkomst for eiendommene langs Åsenveien og for nyttetrafikk som kan ankomme nordfra i
Sentrumsveien på gåendes premisser.

Trafikkøkning/-reduksjon
Vedlagte trafikkrapport viser en noe økt trafikkmengde på vegnettet. Rapporten har lagt et «worst
case» til grunn for beregningene hva gjelder arealformål og trafikkgenerering. De trafikale
konsekvensene vil derfor sannsynligvis være noe mindre enn beskrevet. Jernbaneveien og
Sanderveien er de gatene som får den største prosentvise trafikkveksten grunnet innkjøring- og
nedkjøringsramper til beboerparkering. Basert på vurderinger i trafikkanalysen vil utbygging av BKB16 medføre en netto trafikkvekst på 1560 bilturer i døgnet, eller opptil 187 biler mer i maxtimen
(12%). Denne trafikkveksten er kan antas fordelt med halvparten til Jernbaneveien halvparten til
Sanderveien. Det antas at Jernbaneveien toveisreguleres som i dag mellom atkomst til BKB1-3 og
BKB6, samt kun høyresving av og på fra/til Sanderveien (gir mest trafikk i krysset).
Kapasitetsberegning av krysset Jernbaneveien X Sanderveien gjør at belastningsgraden øker fra 0,55
til 0,60. Det konkluderes i trafikkrapporten at dette er uten betydning for trafikkavviklingen. Innenfor
planområdet vil det ikke bli stor trafikk på overflaten.

Kollektivtilbud
Planforslaget forventes å bidra til økt antall kollektivreisende både på buss og tog, men ikke av en slik
karakter at det vil kreve endringer i tilbudet. Strekket i Jernbaneveien reguleres med tanke på at
kjørefeltene skal forbeholdes rutegående busser, med åpning for varelevering og kjøring til
eiendommer på vestsiden av planområdet. Dette vil ha positiv effekt for kollektivtrafikken. P.t. er det
kapasiteten i Åsveien, forlengelsen av Jernbaneveien i sør, som er flaskehalsen. Statens vegvesen er
klar over dette.

Ulykkessituasjon
Netto tilvekst av biltrafikk på vegnettet i Ski sentrum, er vurdert til ikke å ville gi merkbare endringer i
ulykkessituasjonen. Planen legger opp til et ryddig gatehierarki med egne gangårer, få
konfliktpunkter og lite eller ingen gjennomkjøring, hvilket fremmer trafikksikkerheten.

Parkering
Det legges opp til en parkeringsdekning per boenhet som er i tråd med områdets sentrale plassering.
Det er i dag større arealer med overflateparkering innenfor planområdet. Ved gjennomføring av
planforslaget, vil bilparkering legges under terreng, i p-kjellere. Det skal tilrettelegges for
ladeinfrastruktur, så parkeringssituasjonen for el-biler blir vesentlig bedret. Parkeringshuset nordøst i
planområdet forutsettes å stå i mange år og løse områdeplanens krav om hundre offentlig
tilgjengelige bilparkeringsplasser. Parkering for de eksisterende boligene vil måtte løses gjennom
privatrettslige avtaler, det er foreslått rekkefølgekrav for dette. Antall sykkelparkeringsplasser vil
være i tråd med områdeplanen og gi bedre forhold for parkering av sykler, både innendørs og
utendørs.

6.10 Barns interesser
Planforslaget vil bidra til økt trygget og oversiktlighet for gående og syklende forbi og gjennom
planområdet. Langs Jernbaneveien tilrettelegges det for gang- og sykkelvei, og internt på området
tilrettelegges det for gatetun og torg med blågrønne elementer.
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Nye uterom og lekearealer vil gi positive virkninger i form av flere rekreasjons- og oppholdsarealer
for barn.

6.11 Sosial infrastruktur
Planforslaget er i tråd med kommuneplan og områderegulering for Ski sentrum. Ved gjennomføring
av planforslaget, vil Ski tilføres en barnehage som ligger som ligger nær kollektivknutepunkt for
potensielt togpendlende foreldre. Dette er i tråd med kommunale føringer.

6.12 Universell tilgjengelighet
Prosjektet vil planlegges og byggesøkes etter den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. Det antas
en forbedring av universell tilgjengelighet, ettersom regelverket er skjerpet betydelig siden
eksisterende bygningsmasse ble oppført. Det er i dag flere nivåer og barrierer på utomhusområdene,
også disse vil bli forbedret ved gjennomføring av planen.

6.13 Energibehov – energiforbruk
Prosjektet vil planlegges og byggesøkes etter den til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. Tekniske
forskrifter er innskjerpet mht. energi og nybygg vil ha lavere behov for tilført energi i driftsfasen en
dagens bebyggelse. Det er en målsetting å oppnå Excellent innenfor BREEAM-sertifiseringssystemet.

6.14 Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalysen for planforslaget har identifisert 17 mulige uønskede hendelser/farer
som kan påvirke risikosituasjonen i planområdet. ROS-analysen gir et overordnet bilde av
risikosituasjonen i planområdet gjennom å vurdere risikonivået i dagens situasjon og risikonivået
etter planlagt endring og foreslåtte risikoreduserende tiltak. ROS-analysen gjør også rede for
konsekvensene av gjennomføring av reguleringsplanen for de ilike hendelsene.
Det er særlig hendelser som overvann, transport, og tilgjengelighet/slukking som er hendelser med
potensielle konsekvenser. Når avbøtende tiltak er gjennomført i planen er det ingen av de aktuelle
hendelsene som vurderes å medføre uakseptabel risiko (rød).
Generelt vil reguleringsplanen medføre en økt konsentrasjon av mennesker og bygninger i Ski
sentrum i form av beboere, arbeidsplasser og boliger. Dette medfører økt risikonivå, men avbøtende
tiltak i planen bidrar til at nivået ikke blir høyere enn sammenlignbare områder på Østlandet.
Sannsynligheten for og konsekvensene av flere hendelser blir også redusert gjennom planforslaget.

Rasfare
Det er ikke rasfare innenfor planområdet og grunnforholdene er ikke utfordrende med tanke på
områdestabilitet. Ved spunting og utgraving av tomten vil det måtte benyttes metoder som
reduserer risiko for tilliggende veier og bebyggelse.

Flomfare
Det er ikke flomfare innenfor planområdet.

Vind
Området er ikke spesielt vindutsatt, og det antas at planforslaget ikke vil gi noen virkninger for
vinden innenfor eller i nærhet til planområdet.

Støy
Planområdet er utsatt for støy fra Jernbaneveien og Sanderveien. Støy fra jernbane er godt under
aktuelle krav.
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Det planlegges randbebyggelse langs tilliggende veier. Disse har god støyskjermende effekt slik at
felles uteområder inne i selve planområdet vil ligge utenfor støysoner.
Boliger mot Jernbaneveien og Sanderveien vil få fasader rundt grensen for rød støysone. Boenheter
bør derfor planlegges gjennomgående med minst ett soverom med lufting mot stille side. Det kan
imidlertid aksepteres at lufting skjer mot et lokalt skjermet område. Dette kan oppnås ved tiltak på
terrasser, balkonger eller vinduer. Støynivåene ved fasader mot Jernbaneveien og Sanderveien er
ikke så høye at de ikke kan dempes med normale fasadetiltak. I forhold til dagens boligbebyggelse
som ligger mot fylkesveier, vil støysituasjon både innomhus og utomhus forbedres.

Luftforurensing
Realisering av planforslaget antas å ha liten virking på mengden luftforurensing. Vedlagt fagrapport
viser at dominerende luftforurensningskilde for prosjektet er Sanderveien. NO2 er dominerende
forurensningskomponent. Beregningene viser at planområdet i all hovedsak har konsentrasjoner
under grenseverdi for gul sone, mens fasadene ut mot Sanderveien grenser mot gul sone for NO2.
Konsentrasjonene avtar naturlig nok med økende høyde, slik at det kun er de nederste etasjene som
har NO2-konsentrasjon rundt grenseverdi for gul sone. Generelt bør luftinntak til ventilasjon
plasseres så høyt og så langt fra vei som mulig. Grønne uteoppholdsarealer som ligger skjermet av
bebyggelsen, samt nye trær i gatesnittene, antas å kunne bidra til forbedrede lokale forhold på
bakkeplan.

Forurensing i grunnen
Det er funnet forurensing i grunn som følge av tidligere aktiviteter innenfor planområdet. Forurenset
grunn vil i byggefasen bli lokalisert og forsvarlig håndtert iht. forurensingsforskriften.

Jordressurser / landbruk
Det er ingen jordressurser eller landbruk innenfor planområdet, og planforslaget får ingen virkinger
for jordbruket i Ski kommune.

Beredskap og ulykkesrisiko
Det planlegges med leiligheter med tilkomst til to trapperom for å redusere antall/behov for
oppstillingsplasser for stigebil/lift inne på området. Det er tilkomst til store deler av bygningsmassen
via gatene Åsenveien, Jernbaneveien og Sanderveien. Follo Brannvesen bemerket at prosjektet må
tilrettelegge for oppstillingsplasser slik at offentlig vei ikke må stenges grunnet oppstilling av
stigebil/lift. Det tilrettelegges for kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy (også stigebil/lift) i
Sentrumsveien inne på området.
Det skal prosjekteres slokkevannsforsyning iht. preaksepterte ytelser/løsninger med en
slokkevannskapasitet på minst 3.000 l/min fordelt på minst to uttak. Avstand fra inngang til
hovedangrepsvei til slokkevannsuttak skal være 25-50 meter.

6.15 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Det er forventet at det i forbindelse med utbyggingen av BKB1-BKB5 må legges om/etableres nye
kommunale VA-ledninger i planområdets internveger. Dimensjoner for arbeidet fastsettes i dialog
med Ski kommune i senere fase.
Lokal overvannshåndtering tilstrebes gjennom størst mulig innslag av permeable
overflater/grøntområder som forsinker utslipp til nettet. I tillegg utnyttes overvann som innslag i
landskapsutforming gjennom kanaler og vannbasseng. Det er vurdert at fremtidig utbygging vil gi
positive konsekvenser med tanke på overvannshåndtering.
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Fjernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det forutsettes at prosjektet
knytter seg til fjernvarmenettet.

6.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Kommunen er hjemmelshaver for eiendommene: 134/160, 134/216, 134/46 som i dag er veiareal. I
forbindelse med utbedring av Sentrumsveien, og etablering av tilkomstveier til torget og
nedkjøringsramper, vil det medføre delvis omregulering innenfor eiendommene: 135/120, 134/184,
134/190. Omregulering til veiformål innenfor berørte eiendommer forutsetter offentlig eie og drift
av enkelte byromselementer.
Det ventes at det skal inngås en utbyggingsavtale mellom Ski sentrum Utvikling S13 AS og kommunen
for infrastruktur og offentlige funksjoner innenfor planområdet. Utbyggingsavtalen vil gi noen
konkrete økonomiske forpliktelser mellom utbygger og kommunen i direkte tilknytning til realisering
av planen.
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7. Innkomne innspill
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid
Det kom 12 innspill til varsel om opppstart av planarbeid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Akershus fylkeskommune 12.03.2019
Fylkesmannen i Oslo og Viken 11.03.2019
Statens vegvesen 19.03.2019
Norges vassdrags- og energidirektorat 06.03.2019
Kartverket 28.02.2019
Bane Nor 21.03.2019
Hafslund Nett 04.03.2019
FolloRen 20.03.2019
Lokal Agenda 21 – Forumet i Ski 22.03.2019
Jernbaneveien 16 (G,nr 134, B.nr. 184) 04.04.2019
Sentrum Boligsameie 1 25.03.2019
Nabo Øystein Hansen 15.05.2019

Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP): Flerkjernet
utvikling med arealeffektivt utbyggingsmønster og persontrafikkvekst som tas med
kollektivtransport, gange og sykkel er blant hovedmålene.
Det har ikke blitt funnet automatisk fredete kulturminner innenfor varslet området i løpet av
arbeidet med områdeplanen. Fylkesrådmannen vil gi endelig uttalelse om fornminner når planen
legges ut til offentlig ettersyn.
Samlet sett vurderer Fylkesrådmannen at tilsendt materiale er i samsvar med vedtatt områdeplan og
gjeldene regionale planer. Fylkesrådmannen har ingen videre merknader.
Forslagsstillers tilsvar:
Overnevnte planer ligger til grunn for planarbeidet.
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor sine
ansvarsområder og har ingen konkrete merknader. Det henvises ellers til Fylkesmannens
forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018, samt «Nasjonale forventninger til kommunal og
regional planlegging» av 12-06.2015.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til etterretning i det videre planarbeidet.
Statens vegvesen
Statens vegvesen Region Øst (SvRø) uttaler seg til planarbeidet som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport og som forvalter av fylkesvegnettet på vegne av Akershus
fylkeskommune.
SvRø viser til dialogmøte avholdt 13.03.2019 hos Ski kommune: Detaljreguleringen må skje i tråd
med føringer i områdereguleringen for Ski sentrum. Trafikale konsekvenser må belyses for alle
trafikantgrupper i en trafikkanalyse. Som grunnlag for detaljreguleringen må det utarbeides en
teknisk plan for den delen av Jernbaneveien som inngår i planområdet. Teknisk plan skal godkjennes
av SvRø før offentlig ettersyn. Varslet detaljregulering må sees i sammenheng med de andre
pågående planarbeidene i området, bla. detaljreguleringen av Sanderveien. SvRø påpeker at
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plassering og utforming av atkomster, parkering, varelevering ol. kan ha betydning for avviklingen av
trafikken på fylkesgatene i sentrum. SvRø har spesielt fokus på å sikre god framkommelighet for
rutebusser, samt tilrettelegging for fotgjengere og syklister.
SvRø imøteser en videre dialog om utforming av Jernbaneveien, kjøremønster, atkomster,
rekkefølge, finansiering- og gjennomføring av søndre del av Jernbaneveien mv.
Forslagsstillers tilsvar:
Alle innspill tas med i det videre planarbeidet. Det legges opp til tett dialog med SvRø i prosessen.
Innholdet i teknisk plan for den delen av Jernbaneveien som er innlemmet i planområdet, avklares
nærmere.
Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE har oversendt et generelt svar til reguleringsplanvarselet. De viser til veiledere og verktøy. NVE
legger til grunn at kommunen vurderer om reguleringsplanen ivaretar nasjonale og vesentlige
regionale interesser. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVH ha tilsendt plan ved
offentlig ettersyn. NVE prioriterer å gi innspill til planer der forslagsstiller har konkrete fagspørsmål
og viser til mailadressen for dette.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til etterretning i det videre planarbeidet.
Kartverket
Kartverket melder om at varselbrevet ikke inneholder bestemmelser som skal eller kan tinglyses jf.
Tinglysingsloven §12.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til orientering.
Bane Nor
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane Nor har ingen merknader.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til orientering.
Hafslund Nett
Hafslund nett har ikke elanlegg innenfor planområdet.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til etterretning i det videre planarbeidet.
FolloRen
FolloRen lister hovedpunkter som må ivaretas for renovasjon ved regulering av nye boligområder.
Viser til at alle punktene er nærmere utdypet i teknisk avfallsveileder og at denne har sjekklister til
bruk i plan- og byggesak. FolloRen stiller gjerne i møter.
Forslagsstillers tilsvar:
FolloRen har gjennom telefonsamtale gjort oppmerksom på at kommunen/innleid konsulent jobber
med en ny gjennomgang av renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum. Det er positivt at FolloRen
signaliserer tidlig dialog, og dette følges opp i planarbeidet.
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Lokal Agenda 21 – forumet i Ski
Lokal Agenda 21 – forumet i Ski (LA21-forumet) viser til kommunens mål om å styrke seg som
regionsenter og være et utstillingsvindu for framtidas utbyggingsmønster med konsentrert
bebyggelse i Ski sentrum. Videre viser de til NIBRs eksempelsamling: Fortett med vett, og oppfordrer
Ski kommune til å i større grad følge denne for å ivareta gode bomiljøer og byomforming.
LA21-forumet ønsker et bilfritt sentrum mellom Jernbaneveien, Kirkeveien og Sanderveien med gode
og skjermede uteoppholdsarealer for lek og aktiviteter utenfor boliger. Grønne lunger bør skjermes.
Videre planlegging av bygg bør ivareta bærekraftige løsninger med fokus på energieffektive bygg og
materialbruk – gjerne at det brukes massivtre som byggemateriale i hele bydelen. Rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge, samt blå-grønn struktur og MDs veileder T-1267 «Fortetting med
kvalitet» bør benyttes i planleggingen.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas med i det videre planarbeidet. Det ligger allerede målsetting om tilnærmet bilfrie
områder og varierte uteoppholdsrom. Det utarbeides kvalitetsprogram for å
kommuniseremiljøkvaliteter innenfor planområdet.
Jernbaneveien 16
Jernbaneveien 16 (JB16) har engasjert A-lab og CO IN for uttalelser til forhåndsvarslingen. De er kjent
med den kommunale områdereguleringen med krav til felles planlegging, og den private
arkitektkonkurransen som ligger til grunn for oppstart av planarbeid etter pbl. A-lab vurderer at
«Vinnerforslaget som skal bearbeides til detaljreguleringsplan har mange kvaliteter, blant annet en
bevisst holdning til variasjon av byggehøyder, arkitektoniske uttrykk og kvartalsstrukturer.» Videre
vurder de, på vegne av JB16, at det er et par forhold ved forslaget som kan videreutvikles til deres
fordel: Bebyggelseshøyde for søndre snipp av S14, mot Jernbaneveien/Sanderveien, må økes.
Andelen næring må senkes [fra minimum 75%] til maksimum 20%. Det vil si at boligandelen må økes
tilsvarende, fra maksimum 25% til minimum 80% i S14. Det anføres at det ikke er marked for så mye
næring her. Deres vurdering er at tomten bør utvikles med små, attraktive næringslokaler som kan
bringe liv til gateplanet, men der planen i all hovedsak åpner for bolig i bygninger som høydemessig
matcher de høyeste innenfor planområdet.
Forslagsstillers tilsvar:
Konstruktivt og konkret innspill fra Jernbaneveien 16. Innspillet tas med i den videre prosessen. Det
er en generell forståelse fra Ski kommune for at andelen næring i områdereguleringen er noe høy.
For felt S14 må det sees nærmere på hva feltets fotavtrykk har å si for solforhold og
uteoppholdsarealer.
Sentrum Boligsameie 1
Styret i boligsameiet har sendt inn følgende: «Sentrum Boligsameie 1 (SBS 1) besitter en betydelig
eiendom innenfor S12 – Beboere i SBS 1 er opptatt av at: Beboernes interesser blir ivaretatt i
reguleringsarbeidet.»
Forslagsstillers tilsvar:
Forslagsstiller har direkte dialog med alle grunneiere innenfor planområdet. Det vises ellers til
føringer fra gjeldende områdeplan, utarbeidet og vedtatt av Ski kommune.
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Øystein Hanssen
Hanssen er beboer i Sentrumsveien 9 og opplyser at deres 3 mål med gressplen blir mye brukt ved
godt vær om sommeren. Hanssen sier videre at det er 24 seksjoner i sameiet og at det er kjeller og
loft, i tillegg til tre boligetasjer i blokka som er fra 1959. Hanssen viser også til at blokka forteller om
etterkrigshistorie og ber om at den får stå i uoverskuelig framtid.
Forslagsstillers tilsvar:
Forslagsstiller har direkte dialog med alle grunneiere innenfor planområdet. Det vises ellers til
føringer fra gjeldende områdeplan, utarbeidet og vedtatt av Ski kommune.
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