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Sammendrag  
Kvalitetsprogrammet har fem fokusområder som er hentet fra Ski kommune sitt eget kvalitetsprogram.  
   
• Transport/mobilitet  
• Bymiljø, utbyggingsmønster og offentlig rom   
• Blågrønn struktur  

• Energi   

• Materialbruk  
 
Forslagstiller mener prosjektet følger opp kvalitetsmålene gjennom konkrete tiltak innenfor alle 
fokusområdene.   

 
Forankring  
Ski sentrum skal videreutvikles som by og som regionalt kollektivknutepunkt. Det forutsetter en 
utbygging med urban karakter, variert funksjonsinnhold og høy tetthet. Utbygging av Trekantkvartalet for 
boliger og noe utadrettet virksomhet mot Skoleveien er en viktig brikke i utviklingen av Ski sentrum.   
  
Rammer for utviklingen er fastsatt på overordnet nivå, i både regionale og kommunale planer. Ski 
kommune har utarbeidet et overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlige byutvikling i Ski 
kommune. Det kvalitetsprogrammet skal være veiledende for fremtidige, mer detaljerte kvalitetsprogram 
for kvartaler/delområder. Ski kommunes overordnede miljøprogram bygger på føringene gitt i 
planprogrammene for Ski sentrum, vest og øst, samt Langhus.   
  
Målet med miljøprogram er å skape bedre prosjekt med en samlet lavere miljøbelastning. 
Kvalitetsprogrammet skal bygge på bærekraftig utvikling med balanse mellom de overordnede 
aspektene økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Begrepene miljøbelastning og bærekraft er 
definert ved å bryte ned prinsippene til strategier og innsatsområder som forventes å gi stor miljøeffekt. 
Videre er det definert konkrete mål og tiltak innenfor hvert innsatsområde.   
  
Kvalitetsprogrammet for Trekantkvartalet redegjør for hvordan prosjektet oppfyller mål og tiltak innenfor 
innsatsområdene og strategiene i Ski kommunes overordnede kvalitetsplan.  
  
Miljøbelastning og bærekraft  
Tilrettelegging for samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid, er grunnprinsippet for 
utvikling i Ski kommune. For å gjøre Ski til et attraktivt sted, må imidlertid økonomisk og sosial bærekraft 
samspille med økologisk bærekraft. Det skal tilrettelegges for rekreasjon, utfoldelse og sosialt liv, samt 
næring og arbeidsplasser på en måte som ivaretar de nødvendige hensyn til klima og miljø.  
  
Prinsippet for utviklingen er brutt ned til strategier. Følgende strategier er relevant for utviklingen av 
boligdelen i trekantkvartalet:   
  
• Bruke lokalisering av kommunale virksomheter aktivt som bidrag til god by- og tettstedsutvikling. 
Samordne med statlige og regionale myndigheter om hvordan deres lokalisering kan bidra til det 
samme.   

• Avstemme andelen boliger i sentrum mot øvrig behov og funksjoner som skal dekkes i de sentrums- 
og stasjonsnære områdene.  

• Tilføre Ski-byen (og Langhus) kvaliteter både i ny og eksisterende bebyggelse, byrom og grøntarealer, 
kulturmiljøer og kulturelle tilbud.   

• Stille krav til funksjoner som skaper liv og aktivitet i 1. etasje i sentrumsbebyggelsen.   

• Ivareta eksisterende miljøkvaliteter og sikre grøntstrukturer. Integrere attraktive rekreasjonsarealer og 
turveiforbindelser i by og tettstedsstrukturen.   

• Samarbeide med regionale samferdselsmyndigheter om å utvikle et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem der gående, syklende og kollektivtransport prioriteres.    

• Ta ansvar og initiativ overfor eiendomsutviklere/grunneiere, næringsdrivende m.fl. for å stablere 
samarbeidsprosesser og modeller for utvikling av Ski sentrum.    
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Kvalitetsmål for byutvikling i Ski   
For å sikre at utviklingen i Ski bidrar til bærekraft og mindre miljøbelastning er det er valgt ut fem 
innsatsområder som forventes å gi stor miljøeffekt:  
  
• Transport/mobilitet  

• Bymiljø, utbyggingsmønster og offentlig rom   

• Blågrønn struktur  

• Energi   

• Materialbruk  
 
  
Ski kommunen har definert konkrete mål og tiltak innenfor hvert innsatsområde som de selv skal følge 
opp.   
  
Kvalitetsprogrammet for boliger i Trekantkvartalet tar for seg de samme innsatsområdene utenom 
energi, da prosjektet ikke har løsningene for energi på nåværende tidspunkt. Under hvert tema er et kort 
sammendrag av Ski kommune sine mål, etterfulgt av boligkvartalets egne konkrete tiltak som skal bidra 
til å nå målene innenfor tiltaksområdene.  
 

Transport og mobilitet  
Ski kommune ønsker at transportvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Korte og trygge 
gang- og sykkelforbindelser skal etableres mellom ulike målepunkt. Parkeringsløsningene skal bidra til 
økt bruk av kollektive reisemidler. Ski kommune legger også føringer for tilrettelegging for el-kjøretøy.    
 
Trafikkvekst  
De nye boenhetene vil føre til flere reiser knyttet til trafikksystemet i Ski sentrum. Høyere tetthet av 
boliger i sentrum legger til rette for andre transportformer enn biltrafikk. Boligkvartalet er godt egnet for 
et utviklingsprosjekt med denne tettheten, da området ligger nær Ski sentrum og bussholdeplass. 
 

  
 
Gang- og sykkelveier  
Gangfelt og sykkelfelt skal opparbeides Skoleveien og Gatetunet vil invitere til sykkelbruk på 
fotgjengerens premisser. Kvartalet reguleres med to gjennomgående forbindelser til Sanderveien fra 
Gatetun/Torh og fra innvendig gårdsrom.  
Bredden på passasjene er sikret gjennom bestemmelser. Gangarealene i forbindelsene gir både 
snarveier og gode omgivelser for tur og uteopphold.    
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Parkeringsanlegg   
Alle parkeringsplasser for private biler knyttet til boligene i tillegg til 100 offentlige plasser er lagt til 
parkeringsanlegg under bakken. Parkering er dermed ikke synlig og tar ikke opp plass i gatebildet. 
Prosjektet er utformet slik at alle boenheter skal ha lett tilgang til gode parkeringsmuligheter for sykler. 
Tilrettelegging for sykkel skal igjen gjøre det lettere å velge sykkel fremfor privatbil.  
 
El-kjøretøy  
Parkeringsanlegget skal være godt tilrettelagt for el-kjøretøy. Planbestemmelsene stiller krav om at 
minst 50% av plassene har fremlagt dedikert kurs til ladepunkt for el-biler, og anlegget skal bygges slik 
at det er mulig å legge opp ladepunkt til alle plassene ved behov.   
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Gang og sykkelforbindelser 
 

Bymiljø, utbyggingsmønster og offentlig rom   
Ski kommune sitt overordnede kvalitetsprogram definerer følgende mål for bymiljø, utbyggingsmønster 
og offentlig rom:   
  
• I områder med sentrumsfunksjon skal bygningene utformes med en aktiv henvendelse mot gate eller 
plass, med flere innganger og åpenhet i første etasje.   

• Utformingen av nye prosjekt skal ta hensyn til mikroklima.   

• Utearealer 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. Byrommene skal ha 
varierende størrelse.  

• Sentrum skal få mer sammenhengene blågrønne strukturer med feltsjiktet vegetasjon.   

• Nye prosjekt skal redusere barriereeffekter og fremheve stedsidentitet. Bygninger skal samspille med 
eksisterende bebyggelse gjennom materialbruk, utforming og høyde.   
 
 
Aktiv fasade i første etasje mot torget  
Bebyggelsen er trukket tilbake fra Gatetunet i Skoleveien og det dannes et torg som utvidelse av den 
enveiskjørte Skoleveien, i enden av Torgveien. Her skal det etableres utadrettet virksomhet som 
motiverer til bruk av dette torgarealet.  
Byggene får innganger fra Gatetunet, Sanderveien og Idrettsveien.  
I bebyggelse, hvor førsteetasje benyttes til næring, skal førsteetasjens gulv plasseres i samme kote 
som det omkringliggende terreng. Der hvor første etasje benyttes til bolig, skal gulvkoten ligge minimum 
0,2 m over omkringliggende terreng langs Sanderveien, Idrettsveien og Skoleveien.  
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Illustrasjon fra skoleveien inn mot torget og boligkvartalet 

 
 
 

 
Boligkvartalet sett fra gårdsrom 

 
 
 

Mikroklima  
Begrepet mikroklima omfatter ulike aspekt av komfort i uterom. Mye er knyttet til utforming av uterom og 
det overlapper med prinsipper om aktive fasader og blå-grønnstruktur. Typiske vurderingskriterier for 
komfort er refleksjon av lys som gir økt temperatur lokalt i uterommet eller skarpt lys. Tre prinsipper for 
å skape et godt mikroklima er:  
 
• All vegetasjon som fjernes for å etablere byggeprosjektet, bør erstattes for å opprettholde et godt 
mikroklima. Boligkvartalet tilstreber en høy blågrønn faktor innenfor prosjektets muligheter, som veier 
opp for en del av vegetasjonen som fjernes ved realisering av prosjektet.   
 

• Bygg bør ikke ha reflekterende flater, slik at sollyset fanges mellom byggene. Fasadene får et 
utseende som bygger opp om stedsidentiteten til Ski sentrum. Fasadene vil ikke få de blanke, store 
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flatene som reflekterer sollyset i den grad at det går ut over lokalklima.   

• Videre er varme fra eksempelvis trafikk og kjøleanlegg viktig for mikroklima i uterom. Ideelt bør det 
være minst mulig trafikk og kjøleanlegg i nærheten av uterom, men håndteringen av slik varme har også 
stor innvirkning på opplevelsen av uterommene. Bebyggelsen skjermer uteområdene fra trafikken på 
veinettet rundt og prosjektet åpner for begrenset bilkjøring på fotgjengernes premisser ned Skoleveien. 
Videre vil smettene i bebyggelsen sørge for luftstrøm som gir positiv inn-virkning på mikroklima.    
 
Innbydende og varierende uterom  
Utover hensyn til mikroklima og blågrønnstruktur, har uterommene estetisk kvalitet. 
Uteoppholdsarealene varier fra private balkonger, uteplasser til fellesarealer og offentlige tilgjengelige 
arealer som gir rom for både sosiale møtepunkt og muligheten til å trekke seg tilbake. Private utearealer 
er en bokvalitet som prosjektet har ivaretatt på tross av høy tettet, og det er lagt stor vekt på å utforme 
prosjektet slik at de offentlige arealene oppfattes som offentlige.   
 
Stedsidentitet  
Tegl er en del av Skis identitet. Fasaden på byggene skal hovedsakelig oppføres med tegl for å gi 
kvartalet et tydelig fellestrekk med resten av byen. Bebyggelsen følger gatetunet i sørvest fra 
Rådhuset/Ski VGS til Skoleveien videre opp mot Kirkeveien og ned. Dette understreker og forsterker 
gateløpene. Leilighetsmiksen vil variere fra 2-roms leiligheter til 4-roms leiligheter ev. med utleiedel og 
være attraktivt for alle livsfaser for de som foretrekker å bo i leilighet.  
 

 
 
Illustrasjon fra Sanderveien 

 
 
 

 
Redusere barriereeffekter 
Planen sikrer to gangpassasjer gjennom planområde. Samtidig er det også gangpassasjer gjennom 
boligkvartalet. Dette skaper varierte byrom og forløp, samtidig som bygningsvolumene skjermer for støy 
mot Kirkeveien for oppholdsarealene utomhus i gårdsrom.  
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Diagram gangforbindelser  

 
Sammenhengende blågrønne strukturer  
Grønnstrukturen i Ski sentrum består av private hager og vegetasjon i tilknytning til torg og gateløp. Det 
nye trekantkvartalet vil bli en utvidelse av bystrukturen østover med åpninger som danner kontakt med 
de private hagene og grønnstrukturen østover. Utbyggingen har krav om blågrønn faktor bedre enn 0,6 
som sikrer et grønt preg i det nye gårdsrommet.   
Utbyggingen av Skolekvartalet med ungdomsskolen nord for planområdet bidrar til at mye av 
grøntpreget i Idrettsveien blir bevart og det blir dermed et naturlig påkoblingspunkt for grønnstrukturen. 
Skolekvartalet med gangforbindelser gjennom området kobler seg også på grønnstrukturen, 
landbruksarealene nordover.   
 

 
Nordover ligger landbruksareal, friluftsområder og lys-løype med gode muligheter for friluft og 
rekreasjon. Øst ligger idrettsanlegget og flere grønne lunger med ubebygget areal. Vestover knytter 
kvartalet seg til gågater og plasser i Ski sentrum.     
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Diagram over grønne flater for planområdet for videregående skole og boliger, med takflater. 
 

Uteoppholdsareal for boligene 
 

 
Blågrønn struktur  
Ski kommune har en ambisjon om en VA-teknisk, økologisk, økonomisk og estetisk langsiktig holdbar 
overvannshåndtering. Overvannshåndteringen skal sørge for at skader/ulemper ved flom ikke oppstår. 
Vannet skal i størst mulig grad bremses og forsinkes for å unngå overbelastning av overvannsnettet ved 
store nedbørmengder. Samtidig skal vannelementene være estetiske, også når det ikke er nok vann til 
å fylle dem. Anleggene må også tåle tilfrysing om vinteren. Den naturlige vannbalansen og 
flomavrenningen i vassdrag og naturområder skal ikke påvirkes negativt av utbygging. Situasjonen ved 
eksisterende bebyggelse bedres. Takflater på Trekantkvartalet benyttes til overvannshåndtering og / 
eller som takhager for opphold og rekreasjon. Andelen harde flater i sentrum skal reduseres og 
erstattes av permeable flater. Beplanting og vegetasjonsbruk skal ha fokus på stedsidentitet, fordeler for 
biologisk mangfold og helhetsinntrykket av området.   
 
Overvannshåndteringen i Trekantkvartalet tar hensyn til VA-tekniske løsninger, estetiske verdier og 
forsinking av farten på vannet ved store nedbørsmengder. Løsninger bygger opp under prinsippskissen 
for urbant vassdrag fra Ski sitt overordnede kvalitetsprogram. Blågrønn faktor er beregnet ut fra en 
utregningsmodell - et Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet 
Framtidens byer. Modellen er utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI 
og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.  
 
 
VA-teknisk Overvannshåndteringen vil primært håndteres åpent, og vil bidra til at vann inngår i 
Gatetun, gårdsrom og forbindelser/park, som et opplevelseselement i tråd med intensjonene i 
områdereguleringen. Alle takflater og grøntområder innenfor boligkvartalet har fall mot gatetun og 
grøntdrag. Flere takflater får grønne tak. Ved store nedbørsmengder - når grønndraget når sin 
maksimale kapasitet - vil vannet ledes ut av bakgården og til fordrøyning under bakken/torgområdet der 
det ikke er kjeller under.    
  
Økologisk Overvannshåndteringen og vegetasjon i prosjektet skaper og sikrer nye økosystemtjenester 
i området. Ny vegetasjon bidrar til biologisk mangfold og er med på å skape ny identitet for stedet. Ingen 
bekkeløp lukkes.  
  
 

 
 

 
 
 

 
Estetisk Hovedgrepet er å skape en blå-grønn forbindelse. Overvannshåndtering er formet som et urbant vassdrag. Vassdraget 
vil fungere som en ressurs for rekreasjon, helse, lek og læring, samt visuelle kvaliteter i området.  
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Store flomveier Ski 

 
 
Materialbruk  
Definisjonen av god materialbruk er materialer med lang levetid og tilpasning til sitt formål. 
Bygningsmaterialer skal gjen-brukes ved utskiftning. Det skal ikke benyttes materialer fra ikke-fornybare 
ressurser eller materialer fra sårbare bestander av skog. Materialer som benytter heles- eller 
miljøskadelige stoffer under produksjonen, eller som inneholder stoffer fra Miljødirektoratets 
prioriteringsliste skal heller ikke benyttes der brukbare alternativer finnes. 
 

    
 
Materialvalg og levetid  
Skolekvartalet er et stort byggeprosjekt og forutsetter en variasjon i volumoppbygging og materialbruk. 
Illustrert prosjekt viser en kombinasjon av farger og materialer som harmonerer med hverandre, naturen 
og omgivelsene rundt. Tegl er ikke det mest miljøfremmende materialet, men det veies opp av at 
materialet har lang levetid.   
  
De samme kriteriene knyttet til miljø og samfunn skal legges til grunn for valg av materialer ved 
utbyggingen av Trekant-kvartalet.   
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BREEAM  
 
BREEAM er et miljøklassifiseringssystem som vurderer prestasjonen til et byggeprosjekt innenfor 9  
ulike kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og  
økologi og forurensing.  
 
Næringsbygg og boligbyggbygg er to av flere bygningskategorier som kan sertifiseres ved hjelp av  
dette systemet. Innenfor hver av kategoriene stilles det spesifikke krav til byggeprosjektet og dets  
kvaliteter, og prosjektene oppnår poeng iht. hvor mange av disse kravene som ivaretas. Total score  
bestemmer klassifiseringsnivå.  
 
En BREEAM-sertifisering er en dokumentasjon av miljøkvaliteter gjennom alle faser for et byggeprosjekt 
innenfor de nevnte kategoriene og måler byggets bærekraftige egenskaper. 
 
Mange av tiltakene som må gjennomføres er tiltak som spesifiseres når detaljeringen av prosjektene er i  
gang, men beliggenheten og planene som er presentert per i dag viser at de aller fleste av poengene 
som hentes i tidlig fase og som følge av lokalisering er innenfor rekkevidde uten vesentlig merarbeid.   
Tiltakene som gjennomføres senere er også av en slik art at det vil kunne gi en merverdi i form av 
kvaliteter ved bygget for både brukere og omgivelser. Merverdien avhenger av hvilke tiltak som velges. 
Flere av kriteriene i sertifiseringen samsvarer med temaene i kvalitetsprogrammet til Ski kommune som 
er gjengitt i miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for prosjektet. Under er det videre gjort en 
sammenlikning av emner i BREEAM og punkter i MOP.    
 
Ledelse  
Målet med emnene i denne kategorien er å integrere bærekraftstiltak i de sentrale prosjekterings-,  
produksjons- og idriftsettingsfasene fra konseptutvikling til prøvedrift og oppfølging. I MOP for aktuell 
utbygging er det angitt at det skal oppnevnes en miljøkoordinator, denne personen bør også ha rolle 
som BREEAM-AP og man skal gjøre LCC som påvirker valg av de mest brukte materialene i bygget.  
 
Helse- og innemiljø  
Målet med emnene er å bedre livskvaliteten i bygg ved å anerkjenne tiltak som gir et sunt og sikkert 
innvendig miljø for brukerne. Visuell komfort, inneluftkvalitet, termisk miljø, sikkerhet og akustikk er 
temaer som det stilles krav til. I tillegg gis det poeng for håndtering av risiko for naturfarer, som fordrer 
at det gjennomføres en ROS-analyse i konseptfasen, denne skal gjennomføres i forbindelse med 
byggesaken. I MOP for prosjektet er det angitt at det skal gjøres vurderinger av støy og luftkvalitet for 
boliger, i tillegg til krav angående flomrisikovurdering. 
 

Energi  
Målet med emnene i denne kategorien er å gjennomføre tiltak for å bedre byggets iboende 
energieffektivitet, oppfordre til å redusere CO2-utslipp og sikre effektiv ledelse gjennom byggets 
driftsfase. I MOP er det angitt at man skal vurdere alternative energikilder, at det skal etterstrebes bruk 
av fornybar energi og at byggene skal ha høy energieffektivitet med energimerke A. Det skal videre 
gjøres vurderinger for å oppnå fossilfri byggeplass.   
 
Transport  
Målet med emnene er å sikre tilgang til kollektivtransport og andre alternative transportløsninger  
som bidrar til mindre bilbruk (sykkeltilbud, lokale servicetilbud i nærheten av et bygg). Den aktuelle 
tomten ligger nær kollektivknutepunkter, og i MOP er det angitt at man skal tilrettelegge for sykkeltrafikk 
og effektiv gangforbindelse med kollektivknutepunkter for å fremme bruk av kollektivtransport. Det er 
også angitt at det skal være sikker og lett sykkelparkering, det skal legges til rette for bildeleordning og 
ladestasjoner for el-kjøretøy skal utgjøre minimum 20 % av plassene i parkeringskjelleren. 
 
Vann  
Målet med emnene i denne kategorien er å finne løsninger for å redusere drikkevannforbruket (inne og 
ute) gjennom byggets livsløp og begrense tap via lekkasje. 
 
Materialer 
Denne kategorien oppfordrer til å gjennomføre tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra 
byggematerialer gjennom prosjektering, bygging, vedlikehold og reparasjon. Målet med emnene er å 
sikre ansvarlig innkjøp av materialer med lav miljøpåvirkning gjennom livsløpet, inkludert utvinning, 
bearbeiding, produksjon og resirkulering. I MOP er det angitt at man skal sette mål for materialer og 
hvilke miljøaspekter som er vektlagt, materialer skal ha så lav miljøpåvirkning som mulig, samt at 
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materialer bør kunne gjenvinnes ved avhending. 
 
Avfall 
Målet med emnene i denne kategorien er å oppfordre til god prosjekterings- og byggepraksis, og med 
det å redusere avfall på byggeplass og i driftsfase. Dette inkluderer identifisering av tiltak for å redusere 
fremtidig avfall som følge av behov for å endre bygget i lys av fremtidige klimaendringer. I 
miljøoppfølgingsplan er det angitt at man avklarer plassbehov for kildesortering, anslår avfallsmengde 
og type, samt fastsetter mål for kildesortering. 
 
Arealbruk og økologi 
Denne kategorien oppfordrer til bærekraftig arealbruk, vern og forbedring av områdets økologiske 
kvaliteter. I tiltakets MOP er det angitt at det skal redegjøres for forekomster av fremmede arter, og at 
det skal brukes stedegne arter, vegetasjon som krever lite vedlikehold og som fremmer biologisk 
mangfold, samt unngå rødlista arter. 
 
Forurensing  
Målet med emnene i denne kategorien er å redusere byggets påvirkning på omgivelsene på grunn av  
lysforurensning, støy, oversvømmelse og utslipp til luft, jord og vann. MOP angir at man skal utarbeide 
plan for å unngå sjenerende lys fra anleggsområdet, det skal utføres overvannstiltak for å hindre 
forurensning, vurderinger av forurenset grunn, støytiltak i anleggsperiode og det skal gjøres vurdering 
av avbøtende tiltak for eventuell forurenset luft i anleggsperiode.  
 
Basert på det som beskrives over, så anses utbyggingsprosjektet Trekantkvartalet i Ski sentrum som 
godt egnet for BREEAM-sertifiseringer for bolig og næring. Klassifiseringsnivået «Very Good» er godt 
innenfor rekkevidde, avhengig av ambisjonsnivået innenfor de ulike kategoriene.  
 


