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Bo i sentrum...

Mer liv i sentrum...

Nye møteplasser!!!

BYGGE LEGO

KAFFE &
PÅSKEGODT

INFORMA
SJON

BAKGRUNN

”Åhh, er det den tomta
dere skal utvikle. Ja, der
kan det bare bli penere”

I november 2018 gjennomførte LEVA Urban Design en digital innbyggerundersøkelse om
Ski sentrum som endel av grunnlaget i utarbeidelsen av en sosiokulturell stedsanalyse
for Ski sentrum. Dette på oppdrag av Stor-Oslo Eiendom AS som utvikler i den sørlige
delen av Ski sentrum - kvartalene S12, S13 og S14 som vist på illustrasjonen til høyre. Den
sosiokulturelle stedsanalysen og innbyggernes mange innspill bruker Stor-Oslo Eiendom
nå i forbindelse med detaljregulering og videre skissering av prosjekter.
I forbindelse med detaljregulering er det krav om medvirkning, Stor-Oslo Eiendom har
valgt å gjennomføre en utvidet medvirkningsprosess fra starten av for å sikre et bedre
grunnlag til utviklingen av prosjektet.

S13
S14
S12

Medvirkningsopplegget som dette dokument redegjør for tar utgangspunkt i innbyggerundersøkelsen, den sosiokulturelle stedsanalysen samt AART architects sin mulighetsstudie.
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”Storsenteret har
veldig tunge og massive fasader. Det ville
vært fint med flere
åpninger”
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Kvartalene som skal detaljreguleres.
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FORMÅL OG OPPLEGG

Markér med klistremerker bilder med arkitektur og uterom som tiltaler deg.

Bygg din idé i LEGO - særlig tilrettelagt for
barn.

Markér på en plan av mulighetsstudiet innspill til konkrete steder - fokus på innspill til
aktive 1. etasjer og bomiljøer.

Åpen post med frihet til å skrive egne
innspill.

FORMÅL
• Samle innbyggerne til en hyggelig aktivitet med mulighet for å snakke med utvikler
(Stor-Oslo Eiendom), arkitekter (AART architects) og de som har gjennomført innbyggerundersøkelsen (LEVA Urban Design).
• Dele resultatene fra innbyggerundersøkelsen.
• Vise frem det foreløpige prosjektet for den
sørlige delen av sentrum.
• Samle inn innbyggerne i Ski sine innspill til
utviklingen av den sørlige delen av sentrum S12, S13 og S14.
GJENNOMFØRING
Arrangementet ble avholdt i et tomt kafelokale
i Ski sentrum (Idrettsveien 3) lørdag den 6. april
2019. I tidsrommet 13.00 til 16.00 var ca. 80 barn,
unge, voksne og eldre innom, og deltok i en eller
flere av de fire medvirkende aktiviteter. Aktivitetene var tilrettelagt og fasilitert av LÉVA Urban
Design med støtte fra Stor-Oslo Eiendom og
AART architects.
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”Vi ønsker oss flere
urbane kvaliteter.”

OVERORDNEDE KONKLUSJONER
TRE OVERORDNEDE KONKLUSJONER
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 i publikumsrettede funksjoner i 1.
etasjer, 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.

Kombiner utadrettede funksjoner med
utendørs aktiviteter for ulike aldersgrupper

DEN URBANE BEHOVSPYRAMIDEN
For å skape steder som folk ønsker å oppholde seg i må de ulike
menneskelige behovene være oppfylt. For å oppnå et aktivt byliv er det ikke tilstrekkelig at de er interessante og komfortable.
Forskning viser at de også må være nyttige og trygge (Alfonzo,
2005; Ewing et Al., 2006).
Lagene i den urbane behovspyramiden her representerer disse
behov i prioritert orden - med de basale og viktigste behov
nederst. Logikken er at de nederste behov skal være dekket før
man fokuserer på å tilfredsstille behov lengre oppe i pyramiden.

Grønne og brukbare kvalitet
på og mellom bygg

2

Behovspyramiden på neste side oppsummerer de innspill som
folk kom med på dagen, og sorterer disse etter hvilke behov de
dekker.

1
3

Byrom og bevegelse på fotgjengere
og syklisters premisser
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FYSISKE OMGIVESLSER

FUNKSJONER

Markedsdager:
Bondens marked
Antikk
Husflid

Trearkitektur
Grønt på bygg

INTERESSANT
Parsellhager på
bakken og på tak
Mye grønt

Brukbart grønt

KOMFORTABELT
Bilfrie områder og
forbindelser

Passasjer gjennom og
mellom bygg

Sykkelforbindelser

Parkeringsmuligheter
i sentrum.

Gründervirksomhet , næringsvirksomhet, kafeer og
gallerier

Ulike matbutikker:
grønthandler og delikatesser
Plasser tilrettelagt for aktiviteter for både barn, voksne og eldre - folkehelse
Spesial butikker:
Service: frisør,
vintage og
skjønnhetssalong osv.
bytte-butikker

Aktive 1. etasjer

SIKKERT & TRYGT
God tilgjengelighet
for alle - også de som
ikke går og sykler
Attraktive uterom
for beboere

NØDVENDIG
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Bedre kollektiv tilbud
internt i Ski
Barnehage
Gratis møteplasser for alle
- for seg og kombinert

ØNSKER TIL ESTETIKK I
UTEROM

15

Folk ønsker seg grønne og brukbare uterom og er mindre
interessert i harde flater, små plantebed og plener uten
funksjon.
•
•

12

10

9

9

8

6

6

6

Mer grønt i sentrum
Det grønne skal ha en funksjon - dyrkning og økt
insekt- og fugleliv samt brukes til læring
Naturlige vannløp som inviterer til lek
177
Modig fargebruk
klistremerker
Attraktive plasser for opphold
fordelt på 56

•
•
•

bilder

1

1

0

0

1

0

Tallene på bildene angir hvor mange ’stemmer’ det enkelte bilde har fått.
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104
klistremerker
fordelt på
56
bilder
bilder

ØNSKER TIL
ARKITEKTUR

Folk ønsker seg trearkitektur med variasjon i bygningshøyder og takhelling, og er ikke interesserte i bygg med
ensartede fasader og fargede materialer som får bygget til
å se billig og midlertidig ut.
•
•
•
•

13

9

8

8

6

5

4

33

3

Bruke tre som primært byggematerial
Få det grønne opp på fasader og tak
Skape variasjon med ulike høyder og takhellinger
Bygge på en slik måte at det skapes attraktive og intime uterom.

0

1

0

0

0

0

Tallene på bildene angir hvor mange ’stemmer’ det enkelte bilde har fått.
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BYGG DIN IDÉ I LEGO

Gutt, 5 år - En hagelabyrint

Gutt, 8 år
Fontene som spruter vann
som man kan leke i

Det var primært barn som bygget LEGO men også voksne
lekte med. Her er noen av de idéer som ble bygd.

Jente og mann
Hus med trapp opp til
balkong på taket med
fine blomster.

Gutt, 8 år
Et fargerikt hus

Sara, 5 år
Et hus med fin hage

Dame
Helt grønn bygning med rønne
tak med dyrking
og vannfordrøyning.

Dame
Vanninstallasjon som både bidrar
med noe estetisk og en aktivitet.

Hus med farger og
hager på toppen
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Jente, 5 år
Isbil som holder til i sentrum men
også kjører hjem til folk.

ÅPNE INNSPILL

FYSISKE OMGIVELSER
”Blande inn natur i byrommet
i form av grønne arealer og
utsmykning.”

FYSISKE OMGIVELSER
Folk ønsker seg:
• grønne og brukbare uterom mindre interessert i harde
flater, små plantebed og plener uten funksjon.
• stor variasjon i arkitektur - bruk farger og mer variert
materialbruk enn kun tegl.
• Bebyggelse som skaper små nisjer og behagelige oppholdsplasser.
• Bygg med kvalitet - tidløst og/eller utfordrende

”Variasjon av farger
og materialer.”

”Ikke for høyt og
husk variasjon.”

”Grøntarealer.”

”Grønne vegger, regnbed, vann opp i dagen,
naturlige lekeplasser.”

”Viktig å ha grønne og
attraktive utearealer
som sess fra boligen.”

FUNKSJONER OG TILBUD
Folk ønsker seg:
• Plasser for utendørs aktivitet for både barn og voksne
• Små og hyggelige kafeer samt større utvalg i take-away
steder
• Mer liv i 1. etasjer - f.eks. Fretex, skjønnhetssalong,
grønthandler osv.
• Bedre kollektivtilbud og mindre biler i sentrum
• Et mer tilgjengelig sentrum for de som ikke går og sykler

”Unngå for homogent
uttrykk. Tenk varig og
holdbart - enten tidløst
eller skikkelig gøy.”

”Vi trenger mer farger,
beplantning og vedlikehold”

”Grønne tak til dyrkning
og økt biodiversitet - f.eks.
biavl (læring).”

”Forbud mot
’glorete’ skilt.”

”Lyse og naturtro
fasader”

”Grønne tak.”

”Frodig.”
”Grønne lunger og hvileområder
slik at området oppfattes imøtekommende og attraktivt”
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”Grønt.”

”Ha tilstrekkelig med
lukkede bakgårder for
å tilby skjermede områder for beboere.”

FUNKSJONER & TILBUD
”Det bør skapes en følelse av at områdene i sentrum henger sammen
- også med Storsenteret. Det bør
være en god mix av forretninger slik
at det blir attraktivt og handle og/
eller oppholde seg i hele sentrum.

”Jeg vil ha grønne tak
og koselige kafeer.”

”Tilgjengelig
sentrum.”

”Lekeområder.”
”Se gjerne på sentrumsfunksjoner rettet mot
barn, gamle og unge
som bidrar til å gjenopplive Ski sentrum.”

”Tenk miljø - f.eks.
solcelle osv.”

”Uteservering.”

”Gode parkeringsmuligheter er avgjørende for å få
til liv i sentrum.

”Passasjer.”

”Grønthandel, bondens
marked, marked med
håndlagde ting (husflid)
og antikk.”

”Grønne tak med sansehager for stillhet og ro
(rekreasjonsområde) og
små parseller med drivhus og/eller urtehage.”

”Bondens marked på
torget på lørdager”

”Økt fortetting = Mindre hager.
Kommunale parsellhager er
sosialt og nyttig.”
”Lekepark for
barn og voksne
- utetrening og
folkehelse.”

”Uterom ifm. boliger må gjerne
synes tilfeldig men bør holdes
litt så det ikke gror vill.
Beboere bør ha frihet til å plante og så i hagen selv.”

”Biler ut av
sentrum.”

”Næringsvirksomhet,
kafeer, gallerier,
grundervirksomhet,
tilbud for alle aldersgrupper”

”Mer lokal kollektivtrafikk til og fra sentrum.”

”Bedre offentlig kommunikasjon (oftere
avganger) i og rundt
Ski sentrum.”

”Fjern alt av
biltrafikk.”

”Solpaneler så
man kan bli
selvforsynende”

”Gode restauranter
og spisesteder er en
mangelvare.”
”Sykkelbane, kubbbane, fotballmål, skulpturer, blomsterhage,
hage-labyrint.”

”Bilfritt.”
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”Fretex”

”Datafri soner”

”Take-away restaurant,
hyggelige kaffer med aktiviteter som quiz kvelder
og spill muligheter, spa og
skjønnhetssalong”

”Få inn matbutikk, delikatesse
butikker, spesial butikker, frisør, vintage og bytte-butikker.”

”Attraktive plasser for
småbarnsforeldre - plasser lekearealer sammen
med mindre kaffer - f.eks.
ut mot torg.”

”Kafeer og andre publikumsrettede funksjoner i 1. etasjer
bør være gjennomgående, så
det ikke oppstår baksider og
disse fnuksjoner bidrar med
liv flere steder.”

”Nå skjer det mye på en
gang i sentrum. Nå må
kommunen se dette i sammenheng, for her blir det
kaos.”

APPENDIKS

Appendiks er en gjengivelse av de innspill som ble samlet på dagen:
1.
2.
3.
4.

Ønsker til Estetikk i uterom og ønsker til arkitektur
Bygg din idé i LEGO
Kartlegging av innspill til fysiske omgivelser og funksjoner
Åpen post til blandet innspill
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ØNSKER TIL ESTETIKK I UTEROM

16

ØNSKER TIL ARKITEKTUR
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BYGG DIN IDÉ I LEGO
Gutt
En racerbil

Gutt

Gutt, 8 år

Sara, 5 år
Et hus med fin hage

Jente, 5 år
Isbil som holder til i sentrum men
også kjører hjem til folk.

Gutt, 5 år - En hagelabyrint

Hus med farger og
hager på toppen

Dame
Grønne tak med grønnbruk og
vannfordrøyning.

Dame
Vanninstallasjon som både bidrar
med noe estetisk og en aktivitet.
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Gutt, 8 år
Fontene som spruter vann
som man kan leke i

Jente og mann
Hus med trapp opp til
balkong på taket med
fine blomster.

Gutt, 8 år
Et fargerikt hus

Gutt, 8 år

KARTLEGGING AV INNSPILL TIL FYSISKE OMGIVELSER OG FUNKSJONER
Solpanel for selvforsynende strøm,
takterrasse med grøntområde og
små parseller / drivhus / urtehage
Take away restaurant/ hyggelige
kaffer med aktiviteter som quiz
kvelder og spill muligheter / Spa
og skjønnhetssalong ,

Matbutikk, Delikatesse
butikker / spesial butikker /
vintage / bytte butikker (ala
Grunerløkka), frisør /

hele grønne tak med
sansehager for stillhet
og ro. som et rekreasjonsområde.

Grønthandel Bondens marked
Marked med håndlagde ting husflid Marked med antik Fretex
Godt sted for lekestativ og lignende.
Hvis kafeer i tilknytning torget er
gjennomgående i 1 etg. i bygget i
mellom, så kan det bidra til et attraktivt område å være i.

lekeapparater, parkområde, utegrill,
hengekøyer, data fri sone,

For å få folk til å oppholde seg
her, særlig småbarnsforeldre, så
bør det legges til rette for mindre
kafeer og lignende ut mot torget.
lys naturtro fasade næringsvirksomhet, kafeer, gallerier, grundervirksomhet, tilbud for alle aldersgrupper

Grønne tak - dyrkning og
biodiversitet (læring)

Viktig å ha grønne og attraktive
utearealer som sess fra boligen. Må
gjerne synes tilfeldig men bør holdes
litt så det ikke gror vild. Frihet til at
beboere kan plante og så i hagen.

Underlag- situasjonsplan: AART architects
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ÅPEN POST - BLANDET INNSPILL
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