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INNLEDNING
1.0 INNLEDNING
Kvalitetsprogrammet er et veiledende vedlegg til
detaljreguleringen for feltene S12, S13 og S14 som
ble definert i Områdeplan for Ski sentrum. Det vil
si eiendommene innenfor det sentrale området
definert av Åsenveien i nord, Sanderveien i øst og
Jernbaneveien i vest. Området ligger et steinkast fra
Ski stasjon og knytter seg med Sentrumsveien som
sentralakse opp mot torgene ved dagens rådhus.
Det følger av Områdeplan for Ski sentrum at “Det
skal utarbeides kvalitetsprogram ved utarbeidelse
av

detaljreguleringsplaner

som

omfatter

nybygg

over 5000 m2 BRA. Kvalitetsprogrammet skal med
utgangspunkt i “Overordnet kvalitetsprogram for klimaog miljøvennlig sentrumsutvikling i Ski kommune”
redegjøre for transport, energibruk, bebyggelse og
bokvalitet, by- og gaterom og blågrønn struktur.”
Det ligger til rette for at dette byområdet skal nå
miljømål: Fortetting innenfor planområdet er riktig
både i Ski-perspektiv og i regionalt perspektiv. Området
framstår i dag som et lavt utnyttet område med store
asfalterte flater og med bygg av varierende kvalitet. Med
regulering til sentrumsformål med en stor andel
boliger, skapes det både byliv, grønne forbindelser
og nye møteplasser.

Det legges opp til både lokal

overvannshåndtering og bruk av vann som praktisk
og estetisk element i det offentlige rom. Området skal
være tilnærmet bilfritt på overflaten og tilføre byen
både torg og parkmessige uteoppholdsrom. Fra de
nye boligene er det kort gangavstand til det meste
av skoler, barnehager, offentlige/private servicetilbud
og handel. Det er er også nærhet til idrettsarenaer og
herlighetsverdier som skog og mark. Målet er at det
skal være lett og attraktivt for de nye innbyggerne å ta
miljøvennlige valg som gir god livskvalitet i hverdagen.
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1.1 HENSIKTEN MED KVALITETSPROGRAMMET

Kvalitetsprogrammet skal fungere som et felles
verktøy for kommunen, private utbyggere og
andre aktører for å sikre at detaljreguleringen
og utbyggingen av feltene S12, S13 og
S14 gjennomføres med en høy miljø- og
kvalitetsprofil. Kvalitetsprogrammet tar for seg
aktuelle innsatsområder innen miljø og kvalitet
med mål, tiltak og indikatorer for det enkelte
temaet. Kvalitetsprogrammet skal ligge til
grunn for videre planlegging, prosjektering og
gjennomføring av tiltak innenfor planområdet.

Klimahjulet.

Kvalitetsprogrammet omfatter feltene S12, S13 og S14 innenfor avgrensingen over.
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1.2 SENTRALE FØRINGER
Følgende dokumenter er sentrale i forbindelse med utarbeidelse av kvalitetsprogrammet:
•

Funksjons- og designplan, Ski kommune 02.05.2018

•

Klima- og energiplan, Del 2 – handlingsplan for 2016 & 2017, Ski kommune.

•

Veiledning til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan Ski sentrum. Versjon 05.04.2017.

•

Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune. Versjon
18.12.2014.

•

Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy, Ski kommune

•

Norm for universell utforming av uteområder, veier og gater, vedtatt 02.12.2015

•

NS 3466:2009. Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og
eiendomsnæring.

Kommuneplan 2011-2022

Områdeplan for Ski sentrum

Kostnadsvurderinger

Rekkefølgebestemmelser

TEMAPLANER/VEILEDERE
- Overodnet kvalitetsprogram for
klima- og miljøvennlig byutvikling
- Veg- og gateplan for Ski
- Plan for hovedgatenettet i Ski
- Overvannsplan som
premissgivende
forvaltningsverktøy i Ski kommune

Funksjons og designplan

Detaljregulering

Utbyggingsavtaler

Rekkefølgebestemmelser

Veiledere

Plansystemet i Ski kommune, ref. “Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum”
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2.0 INNSATSOMRÅDER FOR MILJØ- OG KVALITET

Ski kommune ønsker å være et forbilde innen
fremtidsrettet byutvikling, dermed er det viktig
at fokus på miljø og kvalitet står sentralt i bynære
prosjekter. Det skal holdes høy kvalitet når det
kommer til miljø.
Ski kommune har utarbeidet et overordnet
kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig
byutvikling, hvor de har valgt ut fem
innsatsområder (se tabell under).
Dette kvalitetsprogrammet er basert på det
overordnede kvalitetsprogrammet, men er
spisset mot videre planlegging og utbygging av
feltene S12, S13 og S14 i områdeplanen for Ski
sentrum.

Områderegulering

Detaljregulering

Temaplaner

Utbyggingsavtale

Byggesak

Veiledning/
informasjon

Virkemilder/
tiltak

Plankart og
reguleringsbestemmelser

Plankart og
reguleringsbestemmelser

Tema-planer og
veiledere

Krav, tiltaksbeskrivelser
m.v.

Mål / krav
Rutiner
Dokumentasjonskrav

Diverse

Dokumentasjon

Reguleringsbestemmelser.
Kvalitetsprogram

Plankart og
reguleringsbestemmelser

Henvisning til
og oppfølging
av KVP.

Miljøplan.
Klimaregnskap
BREEAM el.l.

Innsatsområder

1. Transport /
mobilitet
2. Bymiljø,
utbygging,

3. Blågrønn
struktur

4. Energi

5. Materialbruk

Prosessmatrise basert på Ski kommunes overordnede kvalitetsprogram, som viser hvordan innsatsområdene i hovedsak må fanges opp i byutviklingen.
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2.1 TRANSPORT/MOBILITET

2.2 BYMILJØ, UTBYGGING, OFFENTLIGE ROM

2.3 BLÅGRØNN STRUKTUR

2.4 ENERGI

2.5 MATERIALBRUK
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2.1 INNSATSOMRÅDE: TRANSPORT / MOBILITET

Med forventet befolkningsvekst og øking
av bilbasert infrastruktur er det nødvendig
å planlegge for et trendskifte fra bil over til
mer miljøvennlig transport. Ski kommune har
en egen vei- og gateplan med strategier og
løsninger for utforming av veg- og gatenettet
i Ski. Bilen skal ha sin plass i bybildet,
men på gående og syklendes premisser.
I leilighetsbygg med felles parkeringsanlegg
skal det tilrettelegges for ladepunkt for el-biler.
Planområdet er sentralt i en urban bysituasjon og
ligger i umiddelbar nærhet til kollektivtransport.
Hovedandelen av reiser bør gjennomføres ved
å benytte kollektivtransport, sykkel eller gange.

MÅL
•

Fremtidig transportvekst tas med
Follobanen med dobbeltspor mellom Ski og Oslo.

kollektivtransport, sykkel og til fots.
•

Korte og trygge gå- og sykkelavstander
mellom dagliglivets funksjoner
(nærhetsbyen).

•

Parkeringsløsningene skal bidra til økt bruk
av kollektive reisemidler.

•

God tilrettelegging for bruk av el-kjøretøy.
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TILTAK
•

Bilparkeringsplasser i kjeller og i henhold til
restriktive føringer i områdereguleringen.

•

Sikker og lett tilgjengelig sykkelparkering,
f.eks. sykkelhotell som innpasses på en
hensiktsmessig måte i forhold til arkitektur
og annen arealbruk.

•

Eksempel på bildelingsordning fra Oslo “Green Mobility - din bybil”

Næringsbygg skal ha garderobeforhold
tilrettelagt for syklister.

•

P-plasser for bildelingsordninger skal
prioriteres og det skal etableres ladepunkter
for el-kjøretøy i henhold til Ski kommunes
vedtatte strategi for ladeinfrastruktur.

Eksempel på el-scooterordning.

INDIKATORER
•

Antall ladestasjoner for el-kjøretøy

•

Antall stasjoner for bildeling

•

Svevestøvverdier

•

Antall p-plasser for sykkel

Nye ski stasjon med vinnerbildet av kunstprosjekt. Kilde: koro.no
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2.2 INNSATSOMRÅDE: BYMILJØ,
UTBYGGING OG OFFENTLIGE ROM

Bygningsmassen innenfor planområdet skal
være av god arkitektonisk kvalitet med fokus på
lavt energiforbruk og miljøvennlige materialer
med
lang
levetid.
Utbyggingsmønsteret
skal være bypreget og samspille med
transport- og mobilitetsplanen, hvor fokus
er å fortette bygningsmassen i sentrum og
støtte opp om kollektivtransport og gangog sykkelinfrastruktur. Byrommene innenfor
feltene skal oppmuntre til aktivitet, fellesskap
og flerbruk med universel utforming for alle
innbyggere og besøkende. Fellesskapsarealene
skal gi gode møteplasser og ha en fleksibilitet
som gir rom for flere typer bruk i tillegg til å løse
rent funksjonelle behov.

MÅL
•

Bygningene skal utformes med en aktiv
henvendelse mot gate eller plass, med flere
innganger og åpenhet i første etasje.

•

Bygningene med tilhørende uterom skal
tilrettelegges for forbedret mikroklima.

•

Levende og trygge gatemiljø for gående og
syklende.

•

Utearealene skal stimulere til lek, rekreasjon
og sosialt liv for alle generasjoner.
Områdene skal utformes og møbleres slik
at de har høy bruksverdi gjennom alle
årstidene.

•

Det skal etableres grønne byrom og en
variasjon av romlige forløp.

•

Redusere barriereeffekter og fremheve
stedsidentitet.

•

Uteoppholdsarealene skal opparbeides med
høy kvalitet i utforming og materialbruk.

Prindsens Hage er et funksjonelt byrom som egner seg for ulike
brukergrupper og aktiviteter.
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TILTAK

Aktive fasader med variasjon og kvalitet i materialer skaper gode bymiljø.

•

Velge miljøvennlige utomhusmaterialer som
er robuste og har lang levetid.

•

Etablere bilfrie gatetun og torg med
en variasjon av kommersielle og ikkekommersielle sitteplasser.

•

Opparbeide felles utearealer for lek
og opphold for ulike aldersgrupper og
funksjonsnivå.

•

Tilrettelegge for fleksible boliger tilpasset
alle livsfaser og brukergrupper.

•

Bruke midlertidige tiltak, også underveis
i utbyggingen, for å undersøke ulike
muligheter for ny bruk av gater, byrom o.l.

•

Takflater utformes estetisk, gjerne i form av
grønne tak/takhager.

INDIKATORER
•

Tilgjengelig offentlig areal på gateplan og
kvalitet på denne.

•

Antall meter åpen fasadelengde per
forretningslokale mot gater.

•

Antall arkitektonisk og/eller miljømessige
nyskapende elementer.

•

Variasjon i romlige forløp og i aktiviteter.

Det må tilrettelegges for flerfunksjonelle byrom med aktiviteter for ulike brukere.

Grønne elementer kan benyttes for å myke opp det stedlige inntrykket.
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2.3 INNSATSOMRÅDE: BLÅGRØNN STRUKTUR

MÅL
Når det ytre miljøet i feltene skal utformes
må økologisk kretsløpstankegang, sikkerhet,
helse, opplevelse og rekreasjon vektlegges.
Klimaendringer har ført til at det må
dimensjoneres for større mengder nedbør på
kortere tid. Overvann er en kvalitet i uterommet
som kan håndteres med åpne kanaler, renner,
regnbed eller fordrøyningsbasseng. Permeable
flater og vegetasjon i ulike sjikt er likeså ressurser
som kan bidra til både estetikk og trivsel for
mennesker og dyr.
Ny
bebyggelse
skal
opparbeides
med
vegetasjonsdekke på takflater som ikke benyttes
til takoppbygg eller uteoppholdsarealer.

Eksempler på hvordan overvannshåndtering kan brukes som en kvalitet i byrommet.
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•

Oppnå en VA-teknisk, økologisk,
økonomisk og estetisk langsiktig holdbar
overvannshåndtering som sørger for at
skader/ulemper ved flom ikke oppstår.

•

Overvannet skal i størst mulig grad
bremses og forsinkes for å unngå
overbelastning av overvannsnettet ved
store nedbørsmengder.

•

Vannelementene må utformes slik at
de er estetisk tiltalende også utenom
nedbørsperioder, og må tåle tilfrysing om
vinteren.

•

Benytte planter som bidrar til økt biologisk
mangfold, stedsidentitet og estetikk.

•

Takflater benyttes til overvannshåndtering
og/eller som takhager for opphold og
rekreasjon.

TILTAK
•

Prosjektere og drifte for bruk av lokal
håndtering av overvann ved nye tiltak.
Gjøre midlertidige tiltak for å se vann- og
vegetasjonssoner i planen under ett før hele
området er utviklet.

•

Det skal i utstrakt grad brukes permeabel
belegning for å sikre infiltrasjon og
avrenning av overvann. Vann og vegetasjon
skal også brukes som estetiske elementer.

•

Legge til rette for «urban farming» med
parsell- og/eller takhager.

•

Benytte stedegne arter til beplantning,
med vekt på vekster som er fordelaktige
for humler, bier og andre insekter.
Allergifremkallende arter unngås.

Eksempel på grønne tak fra Chicago.

INDIKATORER
•

Blågrønn faktor

•

Antall parsellhager/andel innbyggere med
mulighet til «urban farming»

•

Andel grønne tak

•

Fordrøyningskapasitet (m3)

Overordnete flomveier i Ski sentrum. Jernbaneveien og Sanderveien sees som
hovedtrasèer.
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2.4 INNSATSOMRÅDE: ENERGI

MÅL
Et nasjonalt mål er at Norge skal være
karbonnøytralt innen 2050. For å nå dette målet
kreves det at energi blir brukt på en riktig og
effektiv måte i byggeprosjekter. I forbindelse
med utbygging på planområdet skal det velges
energifleksible og fornybare energiløsninger.
Utbygging innenfor feltene skal baseres på
miljøvennlige og fremtidsrettede bygg, med
så lavt energiforbruk og minst mulig utslipp
av klimagasser som mulig. Det skal benyttes
fornybare energikilder, og det tilstrebes nullvisjon
med balanse i stasjonært energiforbruk og lokal
energitilgang.

Nye Horten vgs ble vinneren av BREEAM award 2019.
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•

Energiforbruk og klimagassutslipp innenfor
feltene skal tilstrebes å være på nivå med
«Teknologiskift»-scenariet i energiplanen
for Ski sentrum, øst og vest (2014).
Det innebærer energieffektivisering og
antakelser om et skift til fossilfri fjernvarme,
samt introduksjon av bygningsintegrerte
solceller.

•

Energiutredningen for Ski sentrum vest og
øst, eller bedre.

•

Det skal etableres løsninger som håndterer
energibehovet ved hjelp av miljøvennlig
energi.

•

Det skal etableres godt samspill mellom
byutvikling, energiforsyning, fjernvarme,
kollektivtransport og transport, samt
eventuelt nær-/fjernkjøling.

TILTAK
•

Krav til energifleksible varmesystem i ny
bygningsmasse (vannbårne varmesystemer
til oppvarming og tappevann).

•

Planløsninger og vindusareal skal balansere
dagslysbehov, passiv solvarme om vinteren
og lite solvarmetilskudd om sommeren.

•

Benytte energieffektive og behovsstyrte
systemer for belysning, oppvarming,
avkjøling m.v.

•

INDIKATORER

Utrede muligheten for å bruke restvarme fra
fjernvarmenettet til å varme opp gang- og
sykkelveier vinterstid.

•

Oppmuntre til BREEAM-klassifisering av
nybygg/utbygging.

•

Oppmuntre til lokal energiproduksjon (f.eks.
bygningsintegrerte solceller, solvarme,
varmepumper) på de bygg der dette er
hensiktsmessig.

•

Energimerking og -regnskap for
delområder/kvartaler.

•

Andel bygg med lavere energiforbruk enn
gjeldende standard.

•

Andel fornybar energiforsyning.

•

Andel bygningsmasse (m2) tilkoblet
smartnett (el og/eller termisk)

•

Andel miljøsertifiserte bygg

•

Andel bygg med grønne tak og/eller vegger

•

Utslipp per m2 BRA bygning (CO2ekvivalenter).

“University of Groningen’s new Energy Academy Europe building”
vant BREEAM Award 2017.

15

2.5 INNSATSOMRÅDE: MATERIALBRUK

Miljø- og klimafokus skal stå sentralt når det
kommer til valg av materialer for nybygg eller
restaurering innenfor feltene. Materialene skal
kunne brukes i lang tid framover. Materialer
med høy grad av gjenbruk, varighet og lave
klimagassutslipp i både produksjon, transport,
bruk og resirkulering skal prioriteres. Materialene
skal være stedsegnede, varierte og estetisk
tiltalende. Miljøvennlige materialer og vegetasjon
skal anvendes der det er hensiktsmessig for å
skape god arkitektur.
Ved prosjektering av nybygg, skal det være
et parameter at bygningsmaterialer kan
gjenbrukes ved senere utskiftning. Det skal ikke
benyttes materialer som kommer fra sårbare
bestander av skog. Materialer som benytter
helse- eller miljøskadelige stoffer under
produksjon, eller som inneholder stoffer som
finnes på Miljødirektoratets prioriteringsliste,
skal ikke benyttes der brukbare alternativer
finnes. Elementer som kan berøres, skal ikke ha
materialer som kan gi berøringsallergi.
Materialer bør ha så lav miljøpåvirkning
som mulig, og det skal søkes miljøvennlige
alternativer (substitusjonsplikten). Det skal i
størst mulig grad benyttes plastfrie elementer.
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MÅL
•

Materialene skal ha lang levetid og være
tilpasset sitt formål.

•

Materialer som benytter helse- eller
miljøskadelige stoffer skal holdes til et
minimum.

•

Bygningsmaterialer skal kunne gjenbrukes
ved utskiftning.

•

Det skal ikke benyttes materialer som
kommer fra sårbare bestander av skog.

TILTAK
•

Alle byggematerialer bør ha lavest mulig
klimagassutslipp i livsløpsanalyse.

•

Solceller benyttes der dette er
hensiktsmessig.

•

Kreve miljødokumentasjon ved
prosjektering / innkjøp av materialer.

•

Ekstra incentiver for sortering og gjenbruk
av bygningsmaterialer.

•

Benytte miljøsertifisering av utbygging og
rehabilitering.

INDIKATORER
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•

Klimagassregnskap eller liknende for
nybygg.

•

Gjenvinningsandel av bygningsavfall.

•

Andel materialer som benyttes i
byggeprosjekter som er resirkulert eller har
andre miljøfordeler.

