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1 Innledning
1.1 Hensikten med planen
Hensikt med planen er omregulering, fra spredt villabebyggelse til blokkbebyggelse 5-8
etasjer med boliger, næringsareal i sokkel samt parkering under bakken, i tråd med vedtatt
områdeplan for Ski sentrum. Det nye kvartalet representerer en ønsket utvidelse av
sentrumsbebyggelsen østover.
. Det er ønskelig å tilføre området urbane og bymessige kvaliteter som ytterligere styrker og
vitaliserer Ski sentrum.
Skoleveien i vest reguleres til gatetun i tråd med områdeplanen. I forlengelse av Torgveien
reguleres et offentlig tilgjengelig torg med utadrettet virksomhet på bakkeplan.

1.2 Forslagstiller og tiltakshaver
Forslagstiller er Trekantkvartalet AS, org. nr. 992 737 417
Fagkyndig konsulent er ARCASA arkitekter as, org. nr. 940 199 972
Tiltakshaver (foreløpig) vil være Trekantkvartalet AS, org. nr. 992 737 417

1.3 Bakgrunn
Forslagstiller ønsker å oppføre ca. 230 boliger i varierende størrelser og ca. 3.000 m²
næring.
Trekantkvartalet AS ervervet eiendommene i 2008.
På bakgrunn av kommuneplanens arealdel Ski 2011-2022 der området er definert som
sentrumsformål, og områdeplan for Ski sentrum 11.05.2016 felt B/K4 -bebyggelse og anlegg
– Bolig/Forretning/kontor, er det igangsatt detaljregulering.

1.4 Tidligere relevante politiske vedtak
Områdereguleringsplan for ski sentrum trådte i kraft 11.05.2016

1.5 Krav om konsekvensutredning
Planforslaget utløser ikke KU – plikt. Konsekvensutredning er gjort i forbindelse med
områdeplanen.
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2 Planstatus og rammebetingelser
2.1 Kommuneplanens arealdel
Området er i kommuneplanens arealdel Ski 2011-2022 avsatt til sentrumsformål og med krav
til områderegulering.
Kommuneplanen vektlegger muligheten Ski har som regionsenter og kollektivknutepunkt.
Det forventes en sterk befolkningsøkning og vekst i biltrafikken de kommende årene.
Det er nødvendig å utvikle samordnede og effektive areal og transportløsninger der
innbyggerne bor tettere og er mindre avhengig av personbil enn i dag.
Bymessig utvikling av Ski har hovedfokus i Ski kommuneplan.
I kommuneplanen er det satt mål om at utbyggingsmønstret i Ski skal være arealeffektivt og
kollektivunderbyggende, basert på prinsippene om en flerkjernet regional utvikling, bevaring
av overordnet grønnstruktur og en næringslokalisering som skaper minst mulig biltrafikk.
Kommunen skal ha en tettstedsstruktur som gjør at en stor andel av befolkningen lett kan nå
arbeidsplassen sin med kollektive transportmidler og få dekket sine hverdagsgjøremål
(handel og service) innenfor gang - og sykkelavstand.
Innenfor områder avsatt til byggeformål skal områder med potensial for fortetting og
transformasjon (bymessig omforming) prioriteres.
Ski skal være” hovedstad” for hele Follo og styrkes som regionalt tyngdepunkt for bosetting,
økonomisk aktivitet, offentlige funksjoner og kultur.

1. Utsnitt av kommuneplanens arealkart med planområdet markert, kilde: Ski kommune

2.2 Gjeldende regulering
Det er vedtatt Områdeplan for Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016,
2

Planen skal legge til rette for byvekst med kvalitet. Målet med planen er
en attraktiv og aktiv by med et mangfold av funksjoner og kvaliteter for brukere og beboere.
Planområdet felt B/F/K4 er definert som område for bebyggelse og anlegg –
Bolig/Forretning/kontor. For kvartalet gjelder BYA 70 % og høyder 5-9 etasjer. Forretning er
kun tillatt i byggets førsteetasje.
For planområdet gjelder kategori 2 mht. krav til publikumsrettet virksomhet.
Kategori 2 innebærer publikumsrettet, mindre besøksintensiv virksomhet i fasadelengde
angitt på kart.
Det settes krav til blågrønn faktor og lokal overvannshåndtering.
Det skal utarbeides kvalitetsprogram ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner som
omfatter nybygg over 5000 m2 BRA.
Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram (MOP) som sikrer at området utbygges med
hensyn til natur og miljø, samt begrenser ulempene for omgivende boligområder.

2. Utsnitt av områdeplanens arealkart med planområde markert, kilde: Ski kommune

2.3 Pågående planarbeid
-

Funksjon og designplan
Skolekvartalet og Sanderveien
Ski sentrum nord-øst (ny VGS og boliger)
Ski torg, arkitektkonkurranse sommer 2018
Kirkeveien. Oppstart med planarbeid varslet. mm.
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3 Beskrivelse av planområdet
3.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse

3. Utsnitt av flyfoto som viser planområde, kilde: Follokart

Planområdet ligger ca. 450 meter fra Ski buss- og togstasjon.
Det trekantete planområdet er avgrenset av Idrettsveien i nord og Sanderveien i øst. Mot
vest omfatter planområdet en del av Skoleveien og grenser mot nyere boligkvartaler som
deler av Ski sentrum.
Planområdet er på ca. 9,2 daa. og er avgrenset av tilgrensende reguleringsformål.

4. Utsnitt av flyfoto som viser planområde med reguleringsformål, kilde: Follokart
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3.2 Eiendomsforhold

5. Utsnitt av kart som viser planområde med eiendomsgrenser, kilde: Ski kommune

Følgende eiendommer utgjør «Trekantkvartalet» innenfor felt B/K4 i områdeplan for Ski
sentrum:
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258
og 134/260.
Eiendommene innenfor byggeområdet er eiet av Trekantkvartalet AS

3.3 Stedets karakter / dagens bruk
Planområdet ligger i overgangen mellom sentrumsbebyggelse og åpen småhusbebyggelse.
Innenfor planområdet ligger det i dag 3 eneboliger. Resterende del av planområdet er uten
bebyggelse. Sørvestre del av planområdet ligger på kote+ 131 moh. og stiger til +137 moh. i
nordøstre hjørne.

6. Utsnitt av flyfoto som viser planområde med eksisterende bebyggelse, kilde: Follokart
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3.4 Landskapsbilde
Planområdet ligger i et svakt skrånende terreng med hovedsakelig boligbebyggelse på alle
kanter.

3.5 Arealbruk og bebyggelse
De tidligere eldre eneboligene innenfor planområdet er alle revet. Planområdet står ellers
ubrukt, og de tidligere bebygde parsellene fremstår som gjengrodde i påvente av utbygging
av arealene.

3.6 Trafikale forhold
Planområdet er omkranset av bilveier på alle tre sider.
Skolevegen og Idrettsveien langs planområdet fungerer i dag som adkomstveier til
boligtomtene og er lite trafikkert.
Sanderveien sørøst for planområdet er fylkesvei og trafikkert med en ÅDT på 7.300 biler.
Fartsgrensen på fylkesvegene i sentrum er 40 km/t.
I sentrumsplanen skal kollektivtrafikken prioriteres i Jernbaneveien, og veien skal delvis
stenges for vanlig biltrafikk. Trafikken som tidligere har gått i Jernbaneveien vil dermed kjøre
rundt sentrumskjernen, langs Kirkeveien og Sanderveien. I disse veiene vil det bli iverksatt
tiltak for å sikre fotgjengerovergangene.
Det er registrert kun noen få trafikkulykker med personskader i veiene rundt planområdet.
3.6.1 Vei
Sanderveien er i dag en tofelts veg med et visst boliggatepreg, avgrenset av privathager
på begge sider. Vegen består av kjørebane og ensidig fortau. Bredden på det totale
vegarealet varierer fra 8 til 13 m. (medregnet kjørebane, g/s-veg, rabatter og grøfter).
Bredden på selve kjørebanen er ca. 6 m.
Skolevegen er enveiskjørt i retning syd i fra krysset Torgveien og i retning nord den andre
veien fra Idrettsveien.
Idrettsveien består av kjørebane og ensidig fortau og er mate vei for trafikk til Skolevegen i
begge retninger.
3.6.2 Parkering
Det er ikke tillatt med gateparkering i noen av de tilstøtende veiene. Det er anlagt
parkeringsplasser på et område nord for krysset Idrettsveien/Skolevegen og det er i dag en
meget god parkeringsdekning i sentrum.
3.6.3 Kollektivdekning
Det er ca. 450 m fra planområdet til jernbanestasjonen og med Idrettsveien har man bilfri
tilgang til kollektivknutepunktet. Dagens kollektivtilbud er bygd opp rundt toget. Ski er et
kollektivknutepunkt med svært god togforbindelse til/fra Oslo. Ved Jernbaneveien ligger
bussterminalen, med nær tilknytning til Ski stasjon og Ski storsenter. Bussterminalen
betjener alle bussene som er innom Ski.
3.6.4 Gang- og sykkeltrafikk
Sentrumsområdet av Ski er lite i utstrekning og på den måten har det gode forutsetninger for
å få flere til å gå. Dagens tilrettelegging for gående fremstår som noe tilfeldig og følger ikke
noe helhetlig system. Det er heller ingen fysisk tilrettelegging spesielt for syklister. Det er
etablert en del sykkelparkeringsplasser i tilknytning til stasjonen, men utover det har
sykkelparkering ikke vært prioritert.
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3.7 Teknisk infrastruktur
Ski sentrum har ikke mulighet til å gi flere tillatelser til påkobling før nytt avløpsnett står klart.
Denne forventes ferdigstilt 2021. Vann og avløp kan opparbeides, men bruksrett vil ikke bli
gitt før nytt system er klart.
Kommunen kan kreve at byggetiltak som omfattes av områdekonsesjon tilknyttes det
aktuelle fjernvarmeanlegget. Krav om tilknytning skal skje i samsvar med gjeldende
retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

3.8 Sosial infrastruktur
Det er både barnehager og skoler i kort gangavstand fra planområdet. Planområdet ligger i
tilknytning til sentrumsområdet med stor andel av handel, kontor og sentrumsfunksjoner.
Kommunale tjenester er sentralt plassert som bl.a. rådhus, NAV, helsestasjon, kulturtilbud og
bibliotek.

3.9 Støy og annen forurensning
Sanderveien FV30 sørøst for planområdet er trafikkert og området nærmest veien ligger i gul
og rød støysone.

7. Beregning viser støy fra Sanderveien

3.10 Naturmangfold
Planområdet har i dag et grønt preg etter at bebyggelse er fjernet. Det er ikke registrert
rødlistete, svartlistete eller verneverdige naturtyper innen planområdet (jf.miljøstatus.no).

3.11 Friluftsliv, rekreasjon
Det er anlegg for ulike idrettsaktiviteter i nærheten. Det er tilgang på store naturområder
utenfor de mest sentrale boligområdene.
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3.12 Kulturminner / miljø
Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. Potensialet for å gjøre funn av
automatisk fredete kulturminner anses som lavt og bebyggelsen langs Sanderveien er
vurdert til lav verdi jfr. KVU områdeplan Ski sentrum.

3.13 Barn og unge
Planområdet består i dag av eneboligtomter og fremstår som lite tilgjengelig eller attraktivt for
barn å oppholde seg.

3.14 Miljøfaglig forhold
Planområdet faller svakt mot syd, og har ingen høy bebyggelse eller høydedrag i sør- eller
vestlig retning. Det er derfor gode solforhold på planområdet på dag- og kveldstid.
Flom
Aktsomhetskart viser at området ikke er flomutsatt eller fare for jord og flomskred.
Luftkvalitet
Planområdet ligger innenfor et område som av Miljøstatus.no er registrert å ha en
konsentrasjon av svevestøv (PM10) fra veitransport med verdier mellom 0,67 – 2,03 µg/mᵌ.
Ut ifra Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, er
grenseverdien mellom 35 – 50 µg/mᵌ.
Ifølge registreringer av Miljøstatus.no for svevestøv (PM10) fra veitransport, ligger disse
resultatene innenfor grenseverdiene.

8. Svevestøv PM10 (veianlegg) med eiendommen avmerket (Kilde: miljøstatus.no)
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9. Utslipp av NOx (veitransport) med eiendommen avmerket (Kilde: miljøstatus.no)

Planområdet ligger innenfor et område som av Miljøstatus.no er registrert å ha en
konsentrasjon av utslipp av NOx fra veitransport med verdier mellom 21,17 - 64,72 µg/mᵌ.

10. Radonforekomst med eiendommen avmerket (Kilde: miljøstatus.no)

Aktsomhetskart over radon viser at utbyggingstomten ligger i et område med moderat til lav
forekomst.
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Grunnboringer på tilliggende eiendom, Idrettsveien 20: «Lagdelt grunn, vekslende fasthet.
Sand/siltmasser med varierende innhold av grus og sten. Fjelldybder 10 – 25 m. Moderat
setningsfarlig grunn.»
Grunnboringer nord for området – Skolekvartalet: «Totalsonderingene indikerer at generelt er
et fast topplag som varierer mellom 0,8m og 2m i tykkelse i bor punktene. Under dette
indikerer sonderingene vekslende faste lag og noe bløtere lag. Det er innslag av gruslag og
stein. Dybden til antatt berg varierer mellom 6,6 m og 19,3 m i bor punktene på tomten».
Innenfor planområdet er det ikke synlig fjell i dagen. Ingen synlige setningsskader på
eksisterende villabebyggelse. Det antas at forholdene en relativt like som for tilgrensende
områder i nord.

4 Beskrivelse av planforslag
4.1 Reguleringsformål
Område foreslås regulert til:
Vertikalnivå 2:
PBL 12-5 Bebyggelse og anlegg
1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
1550 Renovasjonsanlegg
1550 Renovasjonsanlegg
1600 Uteoppholdsareal
1600 Uteoppholdsareal
1600 Uteoppholdsareal

Felt BBB1
Felt BBB 2
Felt BBB 3
Felt f_BRE1
Felt f_BRE2
Felt f_BUT1
Felt f_BUT2
Felt f_BUT3

Vertikalnivå 1:
PBL 12-5 Bebyggelse og anlegg
1813 Forretning/kontor/tjenesteyting
1803 Bolig/forretning/tjenesteyting

Felt BKB1
Felt BKB2

PBL 12-5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2083 Parkeringshus/-anlegg
2011 Kjøreveg
2012 Fortau
2012 Fortau
2012 Fortau
2017 Sykkelanlegg
2019 Annen veggrunn – grøntareal

Felt SPH
Felt o_SKV
Felt o_SF1
Felt o_SF2
Felt o_SF3
Felt o_SS
Felt o_SVG

4.2 Arealoversikt
Vertikalnivå 2
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Bebyggelse og anlegg – Blokkbebyggelse
Bebyggelse og anlegg – Uteoppholdsareal
Bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Sykkelveg/felt
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Annen veggrunn - grøntareal
Samlet planområde

4.249 m²
2.887 m²
26 m²
528 m²
833 m²
239 m²
350 m²

9.112 m²

Vertikalnivå 1
Bebyggelse og anlegg – Forretning/kontor/tjenesteyting
Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/tjenesteyting
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringshus/-anlegg

1.243 m²
2.384 m²
2.716 m²

4.3 Reguleringsforslagets hovedide,
hovedgrep

11. «Trekanttomten»

Hensikten med planen er omregulering, fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse
og næringsareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med vedtatt områdeplan for Ski
sentrum. Det nye kvartalet representerer en ønsket utvidelse av sentrumsbebyggelsen
østover.
Området planlegges urbanisert med sentrumsbebyggelse i tråd med gjeldende regulering. I
området nord for planområdet legger områdeplanen opp til blanding av offentlig bebyggelse,
offentlig park, sentrumsbebyggelse frittliggende, eksisterende boligbebyggelse og tett
boligbebyggelse.
Det legges opp til en delvis åpen karrébebyggelse som legges i ytterkanten av planområdet
og åpnes opp mot et torg som henvender seg mot Skoleveien og Torgveien i vest.
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I sokkelen av bebyggelsen, henvendt mot
torget legges det opp til utadrettet
næringsvirksomhet og forretning. Øvrig
bebyggelse legges rundt et indre grønt
gårdsrom.

12. Torget

Høyder varierer fra 5 etasjer mot torget, til den høyeste på 8 etasjer på bebyggelsen mot sør.

13. Utomhusplan med felles uteareal

Areal avsatt til felles uteareal utgjør 3.980 m² som er mer enn 20 % av BRA bolig. (Kravet er
3.436 m²). Utearealet er tenkt løst innenfor torgarealet mot Skoleveien, inne i et avskjermet
gårdsrom og på felles takterrasser.
2.692 m² ligger på bakken/lokk. (Dette tilsvarer 78 % av krav 3.436 m² til uteareal som skal
ligge på bakken.) Dette er arealer med tilpasset fellesfunksjoner for ulike grupper av beboere
i Trekantkvartalet – lekeplasser, sittegrupper og grønne plener.
12

Private uteareal, kafebord, sykkelplasser, arealer i portrom og støyutsatte områder inngår
ikke i dette fellesarealet.
Forslagstiller har kun regnet med fellesareal av god kvalitet på felles takterrasser, og ut fra
veggene på bakken.
Sentrumsplanen setter krav til at Leke- og uteoppholdsarealer skal ha gunstig beliggenhet og
40 % av arealet skal være solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn hvor av 3 timer etter kl. 15.

14. Reguleringskart med sol på felles uteareal 01.05. kl. 17:00

Adkomst til parkering er tenkt lagt fra Skoleveien med innkjøring til Skoleveien fra nord.
Skoleveien i sør vil stenges for gjennomkjøring.
Kvartalet vil ha flere åpninger og det legges opp til flere gangadkomster inn- og gjennom det
nye kvartalet.
Skoleveien vil bli enveiskjørt fra Idrettsveien mot Sanderveien og det reguleres inn brede
fortausareal og sykkelfelt langs det enveiskjørte kjørefeltet.

4.4 Bolig/Næring
4.4.1 Utnyttelsesgrad
Arealbruk vil være i tråd med gjeldende områderegulering – overvekt bolig – ca. 230 stk.
tilsvarende 18.600 m² og maks 3.050 m² næring i form av utadrettet virksomhet/forretning på
bakkeplan.
Tomteområdet utgjør 9.520 m².
Dette gir en tomteutnyttelse 21.650 m² BRA, tilsvarende 227 % BRA
Område for bebyggelse og anlegg utgjør 7.093 m²
Samlet utnyttelse 21.650 m² BRA, tilsvarende 305 % BRA
4.4.2 Høyder
Det foreslås varierte høyder på bebyggelsen. Bebyggelsen trappes ned mot nord.
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Bebyggelsen har stort sett gesimshøyder under
maksimal høyde vedtatt i sentrumsplanen, men tre
steder er det foreslått noe høyere.
Mer varierte høyder gir en mer variert byutforming
hvor utganger til takterrasser integreres i
hovedvolumer.
Maks høyde K+161,0 overskrides ikke.
Flere steder er bebyggelsen senket ned, og
kvartalet er åpnet opp mot Idrettsveien, noe som gir
bedrete solforhold internt og mot planlagt
barnehage i Skolekvartalet.
15. Regulerte høyder i sentrumsplanen

Planavdelingen støtter de presenterte høydene, grepet om mer variert utforming og
hensikten med å dele opp bygningsmassen.
4.4.3 Plassering og utforming
I prosjektet vil det legges vekt på en god arkitektonisk utforming med gode detaljer og
materialbruk.
Bebyggelsen får et moderne formspråk med flate tak.
Volumene gir mulighet for takterrasser. Takterrassene
vil bli utformet til gode bruksarealer med takhager.
Takene vil inngå som en del av byens taklandskap og
behandles som del av tiltakets samlede arkitektoniske
uttrykk. Tekniske anlegg som heisoppbygg og
ventilasjonsanlegg m.m. vil bli integrert som del av den
arkitektoniske utformingen og hovedbygningsmassen.
Ved krysset Sanderveien og Skoleveien er det planlagt
et høyere bygg som et fondmotiv, i tråd med
sentrumsplanens høyderegulering. Dette bygget skiller
seg fra øvrige bebyggelse som er holdt i ulike
teglfarger. Bygget skal utformes som et miljøbygg
med høy kvalitet og et distinkt uttrykk.

16. Fondbygg

I prosjektet er lange fasader brutt opp for å unngå monotoni. Fasadeuttrykk er variert ved
bruk av ulik detaljering samt farge og materialbruk.
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17. Oppbrutt fasade

4.4.4

Svalganger

Sentrumsplanen sier at i leilighetsbygg er det ikke tillatt med svalganger mot offentlig gate
eller byrom.
Svalganger er foreslått to steder i prosjektet, begge plassert inn mot gårdsrommet og vender
ikke ut mot offentlig gate eller byrom.
Svalgangene er nødvendig grunnet flere forhold.
1) Løser kravet til opparbeidelse av offentlige p-plasser
2) For å muliggjøre regulert innkjøring, gang og varelevering.
3) Tilrettelegge for aktive fasader for- og inngangsparti til næring ut mot torg.
Hensynet til fotgjengere og
trafikksikkerhet er vurdert tyngre, og
gode estetiske kvaliteter ved
svalgangene er vektlagt i planleggingen
for å kompensere for kommunens
holdning til svalganger generelt.
Det foreslås bestemmelse som sikrer
utformingen av svalgangene:
«Svalgang tillates kun i felt BBB2.
Svalganger skal skilles i to soner med
et felles gangareal på minimum 0,9
meter bredde og et privat areal foran
hver leilighet på 1,0 meter bredde.
Svalganger skal utformes med innslag
av trematerialer og grønn beplantning.
Dette for å sikre kvalitet. Svalganger
skal utformes slik at det hindrer
passasje for tett på
inngangsdører/vinduer.»
18. Svalgang
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19. Svalgang

4.4.5 Støyutsatte boliger
For boliger i nivå 3, fra 2. etasje og opp mot Sanderveien vil det være ensidige leiligheter
som må ha en fasadenær skjerming for å tilfredsstille støykrav i T-1442.
Denne delen av prosjektet er definert som et eget bestemmelsesområde:
Bestemmelser etter pbl § 12-7 nr. 1
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg bestemmelsesområde #Støybestemmelse:
Dersom ensidige leiligheter bestemmelsesområde i #Støybestemmelser ikke kan oppfylle
krav til støy på fasade, tillates det støyskjermingstiltak på eller i fasaden for å gi vindu
støynivå under grenseverdien i tabell 3 i T-1442.
4.4.6 Leilighetssammensetning
Prosjektet er innenfor den ønskede leilighetsfordelingen med maksimalt 35% av boenheter
på mellom 35 og 50 m2 og minst 30% av boenheter over 80 m2.
Det skal ikke være leiligheter mindre enn 35 m². I tillegg skal ingen leiligheter være ensidig
orientert mot nord.

4.5 Atkomst
Det reguleres et avkjøringspunkt for privat parkering, offentlig parkering og varelevering fra
ett punkt i Skoleveien.

4.6 Parkering
Det legges opp til parkering i to plan. Det øverste planet inneholder 100 offentlige
parkeringsplasser jf. bestemmelse til H810_6.
Øvrige parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser anlegges iht. gjeldende norm – maks 2
plass per 2-roms boenhet eller større og maks 0,5 plass per 1- roms leilighet.
For sykkel gjelder minimum 2,5 plass per 100 m² bolig/kontor og 1 plass per 100 m² handel.
Område ved innkjørsel og varelevering er satt med minimumshøyde 4,2 meter fri høyde,
mens minimumshøyde i parkeringsarealer for personbiler er foreslått til 2,2 m i stedet for 2,4.
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2,2 m høyde er tilstrekkelig for private biler med skiboks, samt HC-kjøretøy. 2,4 m er
strengere krav enn anbefalte og normalt benyttede høyder. Dette tilfører ikke kvalitet til pkjeller, og bidrar til å komplisere geometrien, som utgjør en utfordring mht. stigning på
rampene og tilgjengelighet til forretning, fra torget.
Det er normalt få plasser med minimums høyde, stort sett kun ved rørføringer og kablegater i
tak.
For å oppnå minimum 2,4 meter må gulvet i de to parkeringskjellerne senkes. Ekstra
gravedybde og ekstra areal til ramper mm. vil påføre store ekstra kostnader, både for de
private og de offentlige p-plassene.
Under eksempel bilder av foreslått løsning med parkeringsanlegg bygget med minimums fri
kjørehøyde på 2,2 m (øvrige mål iht. kravene i teknisk forskrift og Sintef Byggforsk).

20. Generell høyde i p-hus /(under beplantet gårdsrom)
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21. Minimums høyde på 2,2 m ifm. rør- og kabeltrasé

4.1 Sykkelparkering
Det er ca. 130 sykkelplasser ute. I tillegg vil det være plass til store sykler - cargo-sykler i
sokkelen mot torgarealet. Her kan det legges til rette for rom for vedlikehold av sykler.
Resterende plasser vil være i underste bod- og parkeringskjeller.

Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal til boligene er delt mellom to soner. Et mer skjermet gårdsrom på to nivåer
med tilgang direkte fra Idrettsveien. Det etableres et torg som henvender seg ut mot det
offentlige gatetunet i Skoleveien. Dette arealet reguleres til felles uteoppholdsareal med
egne bestemmelser som sikrer allmenn tilgjengelighet. Næringsarealene i tilknytning til
torget bidrar til en mer offentlig karakter. Torgets utforming med møblering og ulike
overflater skal innby til opphold både for beboerne og folk som beveger seg gjennom
området. Uteoppholdsarealene er planlagt med høy kvalitet med funksjoner som hensyntar
flere aldersgruppe og aktiviteter som lek, beplanting, tilgjengelighetskrav og sittegrupper.
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4.2 Sol/skyggestudier
Minimum 75 % av felles uteoppholdsareal skal ligge på bakkeplan og øvrig kan plasseres på
takterrasser.
40 % av utearealet på bakken skal være solbelyst i minst 5 timer 1. mai, hvor av 3 timer etter
kl. 15.

Skyggevirkning på torg fra nabobebyggelse
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4.3 Næring
Det skal etableres utadrettet virksomhet som forretning, bevertning eller kontor i
sokkeletasjen syd i planområdet.
Lokalene henvender seg i hovedsak mot torget og gatetunet. Lokal næringsvirksomhet med
aktive fasader gjør området mer attraktivt og gir merverdi for det offentlige gatetunet.
Samlet næringsareal skal ikke overstige 3.050 m² BRA.

22. Utadrettet virksomhet mot torget og i sokkel av bebyggelsen

4.4 Samferdsel
Deler av Skoleveien og Sanderveien er innlemmet i planområdet.
Områdeplanen for Ski sentrum legger opp til at de sentrale gatene utformes på de myke
trafikanters premisser. Skoleveien viderefører formålet i områdeplanen og reguleres til
offentlig gatetun. Det tillates ingen utkjøring til Sanderveien.
Sanderveien reguleres til kjørevei, fortau, sykkelfelt og annet grøntareal.
Det reguleres inn en felles avkjørsel fra Skoleveien for parkering og varelevering.
Det legges til rette for en passasje fra Sanderveien over et felles torg som knytter seg til
Torgveien.

4.5 Vann, avløp, overvann
Det settes krav til lokal overvannshåndtering i planen.
Alle eiendommer skal forsinke og fordrøye alt overvann på egen tomt.
Alt overvann innenfor planområdet skal håndteres og renses lokalt på en slik måte at det ikke
medfører økt flomfare eller forurensning i resipient. Overvann tillates ikke ført direkte til harde
overflater som ikke er del av anlegg for overvannshåndtering. Ved beregning av
overvannsmengder skal klimafaktor 1,5 legges til grunn.
I hvert felt avsatt til bebyggelse og anlegg skal det sikres tilstrekkelig flomkapasitet
tilsvarende 200-årsflom med 50 % klimapåslag.
Dette iht. kravene i områdeplanen/sentrumsplanen.

4.6 Renovasjon
Det legges opp til nedgravde avfallsløsninger.
Det er avsatt plass til manøvrering for nyttekjøretøy i tilknytning til varelevering.

4.7 Støyskjerming
Bebyggelsen er organisert på en måte som skjermer uterommene fra støy og forurensning.
Det settes krav til at alle leiligheter har luftevindu mot stille side.
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4.8 Blå-grønn faktor
Følgende minimumskrav til blågrønn faktor (BGF) skal oppfylles:
Utbygging/prosjekter. 0,7
Allment tilgjengelige gater og plasser. 0,4
Blågrønn faktor (BGF) er en beregning basert på hvor stor andel av en tomt består av tette
flater og overvannsanlegg under bakken, grønne og blå flater. «Grå» løsninger (tette flater,
underjordiske overvannsanlegg) gir ingen uttelling, mens ulike blågrønne løsninger gir
uttelling i ulik grad, avhengig av f.eks. jorddybde. En blågrønn faktor på 0,7 betyr da at 30 %
av nedbør på en eiendom kan ledes direkte til anlegg under bakken – resterende må tas på
bakken, enten infiltreres, eller i hvert fall fordrøyes.
Sentrumsplanen har et generelt krav til blågrønn faktor på 0,8. Dette er et strengere krav enn
veilederen setter for denne bebyggelseskategorien. Veilederens anbefaling 0,7, har direkte
relevans til områdekategori 4 som gjelder for uteoppholds arealene. En innskjerping av
denne faktoren vil ha negativ konsekvens for andre krav og funksjoner. Prosjektet
tilfredsstiller kriteriene til blågrønnfaktor på 0,7 iht. veileder.
På grunn av krav til ekstra parkeringsplasser (dvs. krav om ytterligere 100 offentlige pplasser) vil det meste av byggetomten bestå av bygg og garasje med tette flater. For best
mulig fordrøyning er det beregnet jordlag på tak og over garasjedekke.
Det er kun torget som har mulighet for dype drenslag. Det vil uansett ikke være mulig å
oppnå faktor 0,8 pga. utvidet parkeringskjeller under resten av anlegget.

4.9 Miljøprogram
I reguleringsbestemmelsene til områderegulering for Ski sentrum stilles det krav om
utarbeidelse av miljøprogram og er derfor utarbeidet for denne aktuelle
detaljreguleringsplanen. Basert på de innspill som kommer inn ved offentlig ettersyn, skal det
lages en miljøoppfølgingsplan som skal sendes inn sammen med søknad om byggetillatelse.

4.10 Fjernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
Krav om tilknytning skal skje i samsvar med gjeldende retningslinjer vedtatt av
kommunestyret. Bygninger som ikke krever oppvarming, er unntatt fra tilknytningsplikten.
Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av
alternative løsninger vil være miljømessig bedre enn tilknytning.

4.11 Rekkefølgebestemmelser
Før rammetillatelse:
- Godkjent utomhusplan for alle felles ute oppholdsareal
- Miljøoppfølgingsplan
- Godkjent VA-rammeplan
- Dokumentasjon på hvordan lokal overvannshåndtering - blågrønn faktor er ivaretatt
- Støyfaglig utredning
Før igangsettingstillatelse:
- Plan for anleggsgjennomføring skal være godkjent
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-

-

Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye tiltak innenfor planområdet, skal godkjent
utomhusplan for det aktuelle felt foreligge.
Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye tiltak innenfor planområdet, skal tilstrekkelig
skolekapasitet og barnehagekapasitet være etablert.
Tekniske planer for vei, vann, avløp, renovasjon, anlegg for energiforsyning og annen
teknisk infrastruktur være godkjent i henhold til kommunens vei- og gatenormal,
retningslinjer for veibygging og veibelysningsnormen.
Teknisk plan (byggeplan) for alle veger skal være godkjent av Nordre Follo kommune og
Viken Fylkeskommune.
Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye tiltak innenfor planområdet Ski sentrum må
følgende tiltak være opparbeidet eller sikret opparbeidet: Veger, Gatetun, gangveger og
gangs- og sykkelveger, Parker, Torg, Gangbro med tilhørende infrastruktur,
Overvannsbasseng,

Før brukstillatelse:
- Det skal være innlevert og godkjent dokumentasjon på alle offentlige tekniske anlegg
som er nødvendig for det enkelte byggetrinn, før bygg tas i bruk.
- Før brukstillatelse kan gis, skal boligenes prosentvise uteoppholdsareal være ferdig
opparbeidet.
- o_SV, oSF1, o_SF2, oSF3, o_SS skal opparbeides av kommunen og skal være ferdig
opparbeidet eller sikret opparbeidet iht. godkjent byggeplan før ny bebyggelse i felt
BKB2, BKB3 tas i bruk.
- Tinglyst erklæring om offentlig ferdselsrett.
- Knyttet til brukstillatelse for det enkelte byggetrinn innenfor delfelt BKB2, BKB3 skal
offentlig ferdselsrett til felt f_BUT2 være sikret gjennom tinglyst erklæring.
Før ferdigattest:
- Godkjent overtakelsesbefaring på alle offentlige tekniske anlegg som er nødvendig for
det enkelte byggetrinn

5 Konsekvenser av planforslaget
5.1 Forhold til eksisterende planer
Gjeldende plan legger opp til varierende byggehøyder med maks kotehøyde på K + 153 og K
+ 161. Foreslått bebyggelse vil på tre steder overstige laveste høyde K + 153. Hovedsakelig
vil planlagt bebyggelse ligge under regulerte høyder. Begrunnelse for avviket er ønsket om
større variasjon i byggehøyder enn planen legger opp til. Avviket påvirker ikke forutsetninger
og målsetninger i gjeldende reguleringsplan negativt.
Det er spesielt tatt hensyn til en evt. barnehage i Idrettsveien slik at høydene der er trappet
ned, lavere enn områdeplanens regulering.
Sentrumsplanen sier at minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal være 20 % av boligenes
BRA. Utgangspunktet for utregning av MUA er m² bolig som vi har beregnet til 17.182 m²
BRA.
20 % av dette utgjør 3.436 m². Av dette skal minimum 75 % - 2.577 m² ligge på bakken.
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Vedlagte utomhusplan viser at vi kan oppnå 2.692 m² felles og tilgjengelig uteareal av god
kvalitet på bakken, da er andel av torgarealet medtatt i regnestykket.
I arealet inngår ikke passasjer mellom bygg, gangpassasje foran butikkvinduer område vist
som uteservering og annet areal som ikke har tilfredsstillende kvaliteter som felles
uteoppholdsareal.
Områdeplanen forutsetter 100 offentlige p-plasser under terreng, dette i tillegg til parkering
for øvrig i prosjektet innebærer at mye av tomten vil bli overbygget. Det er likevel lagt inn
tiltak som gjør at den blågrønne faktoren blir 0,7.
Det er lagt inn terrengkvaliteter og urbane kvaliteter i to tydelige gårdsrom i prosjektet.
Arealer som ikke har tilstrekkelig uteoppholdskvaliteter er ikke medregnet.
Sentrumsplanen har en bestemmelse som sier at i leilighetsbygg er det ikke tillatt med
svalganger mot offentlig gate eller byrom.
I prosjektet foreslås det bruk av svalganger inn mot gårdsrom på to steder. Dette av hensyn
til regulert innkjøring med varelevering
Svalgangene skal leveres med høy kvalitet, der de deles i en felles gangsone og en privat
sone foran leiligheten og utformes med innslag av trematerialer og grønn beplantning.

23. Svalganger

Behovet for svalganger er direkte konsekvens av flere forhold. Mot torgarealet i 1. etasje i
bebyggelsen skal det være utadrettet virksomhet, en stor dagligvareforretning og en mindre
kafe. Oppganger her ville være til hinder for (I.) nedkjøringsrampe til parkeringskjeller, (II.)
personsikkerhet ved innkjøring, (III.) nødvendig varelevering og (IV.) et sammenhengende
butikkareal.
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24. 1. etasje med teoretiske oppganger vist der de kommer både i konflikt med (I.)
nedkjøringsrampe, (II) personsikkerhet ved regulert innkjøring, (III.) varelevering og (IV.)
sammenhengende dagligvare som hindrer aktiv fasade mot torg.

5.2 Estetikk

25. Prosjektet frat fra Skoleveien med variert kledning.
26. Innvendig grønt uterom med varierte fasader
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Prosjektet er planlagt med god arkitektur. Illustrert prosjekt viser oppdelte fasader met ulike
fasade- og balkonguttrykk. Oppdelingen understrekes av høydesprang og små sprang i
fasadeliv.
Bestemmelsene sikrer variasjon i bebyggelsens arkitektoniske uttrykk og materialbruk i form
av tre, tegl, vedlikeholdsfrie materialer.
Det skal vektlegges god bokvalitet med hensyn til lys, oppholdsarealer, innsyn, materialbruk
og forholdet mellom privat, felles og offentlig areal.
Ny bebyggelse skal opparbeides med vegetasjonsdekke på takflater som ikke benyttes til
takoppbygg eller uteoppholdsarealer.
Utearealene skal ha et tydelig grønt preg.
Uteareal/torg mot Skoleveien vil få et mer urbant preg og skal være offentlig tilgjengelig.

27. Torg mot Skoleveien med utadrettet næring, sykkelverksted og utvendig møblering

5.3 Landskap

28. Oversikt eksisterende situasjon (Google)
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29. Snitt ny situasjon

Prosjektet ligger et svakt hellende terreng fra nordøst til sørvest. Planområdet som i dag
domineres av villabebyggelse, vil sammen med Skolekvartalet bli en fortsettelse av
sentrumsbebyggelsen. Avgrensingen av sentrumsplanen er Sanderveien i øst og Kirkeveien
i nord.

30. Skolekvartalet og Trekantkvartalet – eksisterende situasjon

31. Skolekvartalet og Trekantkvartalet – regulert
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5.4 Trafikkforhold
5.4.1 Trafikkøkning
250 nye boliger og næringsareal vil naturlig generere noe mer trafikk. Veisystemet med
fylkesvegene Kirkeveien, Jernbaneveien og Sanderveien er dimensjonert for å ta denne
økningen. Fartsgrensen på fylkesvegene i sentrum er 40 km/t.
All parkering er lagt under bakken med kun en oversiktlig utkjøring til en enveiskjørt gate.
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 med gåavstand til tog- og bussforbindelser.
5.4.2 Parkering
250 nye boliger, noe næring og 100 offentlige parkeringsplasser gir samlet behov for ca. 250
parkeringsplasser i to plan under bakken.
I tillegg er det krav om ca. 490 sykkelplasser, hvorav halvparten overdekket.
5.4.3 Trafikksikkerhet
Det legges opp til kun én godt merket utkjøring fra parkeringsanlegget ut til offentlig fortau og
enveiskjørt gate i Skoleveien. Varelevering vil være fra samme utkjøring. Det tillates ikke
utkjøring til den mer trafikkerte Sanderveien.
5.4.4 Kollektivtilbud
Planområdet ligger i kort gåavstand til Ski stasjon med gode tog- og bussforbindelser.

5.5 Teknisk infrastruktur
Ledningskart viser overvannsledning 450 og spillvannsledning 180 i Skoleveien. Overvann
300, vannledning 300, spillvann 200 i Sanderveien.
Spillvannsledningen i Skoleveien vil komme under byggeområdet og må legges om.
Ledningskapasiteten og teknisk infrastruktur innen kommunen er tilstrekkelig for planlagt
utbygging, men kapasiteten ut av kommunen er ikke tilfredsstillende og må være på plass før
utbygging kan skje. Kommunen har ikke mulighet til å gi flere tillatelser til påkobling før nytt
avløpsnett (ut av kommunen) står klart. Denne forventes ferdigstilt 2021. Vann og avløp kan
opparbeides, men bruksrett vil ikke bli gitt før nytt system er klart.

5.6 Sosial infrastruktur
Planområdet som vil bli en utvidelse av sentrum ligger nær tilknyttet sosial infrastruktur,
skole, barnehage, forretninger og møteplasser.
Nærmeste Sykehjem er Finstadtunet 1,4 km sør for planområdet.
Innen planområdet vil det etableres forretning og utadrettet virksomhet i sokkelen.
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5.7 Støy

32. Støysonekart 4,0 meter over bakken.

Ny bebyggelse vil skjerme for støy fra Sanderveien inn mot utearealene.

5.8 Naturmangfold
Det er ikke registrert rødlistet arter innen planområdet.
Utbyggingen vil føre til mindre grøntområder i form av villahager.
- Det stilles krav til at minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne
beplantes med trær og annen vegetasjon og der den beplantede delen av utearealet
ligger på lokk, skal konstruksjonen dimensjoneres for en jorddybde på 0,8 meter.
- Det er krav til blågrønn faktor bedre enn 0,7.
- Illustrasjonsplan som viser stort innslag av grønn beplantning og grønne tak er
retningsgivende for utformingen.
Naturmangfold ivaretas.

5.9 Friluftsliv og rekreasjon
De viktigste grønnstrukturene ligger i utkanten av Ski sentrum. Ski har flere verdifulle grønne
strukturer i form av nærskogsområder og kulturlandskap.
Waldermarhøyområdet, nord for Kirkeveien og 600 meter fra planområdet er parken i Ski
med høyest verdi og størst opplevelsesmessige kvaliteter. Det historiske bygningsmiljøet
med Waldemarhøy bygde- og kultursenter og kulturlandskapet med voksne trær, steingard
og bølgende gressbakker gir en vakker og stemningsfull park. Parken innlemmer også to
karakteristiske gravhauger. Området danner, sammen med Kapelldammen og parken mot
Kirkeveien, et større parkdrag med høy verdi for dyreliv og friluftsliv.

5.10 Kulturminner og kulturmiljø
Den kulturhistoriske historiske utviklingen av Ski sentrum viser en lang kontinuitet av
bosetning og ferdsel langs raet, og en senere (moderne) gradvis tiltakende bebyggelse fra
slutten av 1800- tallet omkring jernbanestasjonen på Ski.
I etterkant av jernbaneetableringen, har Magasinleiren med tilhørende virksomhet og
handelsvirksomhet, vært viktig for utviklingen av Ski slik vi kjenner byen i dag.
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Eldre veifar og jernbanesporet danner det strukturelle nettverket som boliger, handel og
næring er innordnet over tid.
Sanderveien danner skillet mellom by og villa/boligområde, med variert boligbebyggelse fra
ulike tidsepoker og i Sanderveien 23 ligger «Villa Underland», oppført i 1960-62 etter
tegninger av arkitekt Sverre Fehn (1924-2009). Sanderveien 23 vurderes til å ha høy
arkitekturhistorisk verdi.
Mht. Sanderveien 23, vil prosjektet ta hensyn til utforming av villaen ved bruk av tegl - et
muralt uttrykk med innslag av tremateriale.

5.11 Universell utforming
Ny bebyggelse vil bli utformes etter prinsipper om tilgjengelig boenhet for boligene og etter
prinsipper om universell utforming i utearealene og offentlig tilgjengelig arealer.

5.12 Barn og unges interesser
Utearealene i prosjektet vil være avskjermet fra trafikk og legges til rette for mindre barn med
3 mindre lekeplasser.
Rett nord for planområdet, i Skolekvartalet planlegges ny barnehage.

33. Landskapsplan

5.13 Samfunnssikkerhet / Risiko- og
sårbarhet
Utbygging av Trekantkvartalet medfører ikke vesentlig økt risiko i forhold til dagens situasjon.
Ingen hendelser havner i rød faregrad mht. sannsynlighet og risiko.
Risiko mht. trafikk og overvann ansees være innenfor akseptable nivå.
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5.14 Miljøfaglige forhold
Overvann vil håndteres og renses lokalt på en slik måte at det ikke medfører økt flomfare
eller forurensning i resipient. Nedbør med gjentaksintervall på 20 år skal håndteres lokalt
innenfor planområdet.

34. Oversikt over overvannsledninger

35. Lokal overvanns- og flomhåndtering

Boliger og utearealer vil være skjermet fra trafikkstøy og det vil være bruksmessig egnede
private eller felles private uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt grense,
iht. T-1442/2016. Boliger vil ha minimum en fasade som vender mot stille side (nedre
grenseverdi for gul støysone definert i T-1442/2016). Halvparten av oppholdsrom og
herunder minimum et soverom skal vende mot stille side.
30

Ny bebyggelse vil oppføres iht. gjeldende miljøkrav i teknisk forskrift. Det er utarbeidet et
Miljøoppfølgingsprogram som følger saken videre til byggeprosess.

6 Planprosess og medvirkning
Informasjonsmøte- medvirkningsmøte Sentrumsplanen:
Oppstartsmøte:
Varsel om oppstart:
Dialogmøte:
Dialogmøte:
Dialogmøte/informasjonsmøte planavdelingen og byggesak:
Dialogmøte/informasjonsmøte planavdelingen og byggesak:
Møte om bestemmelser:
Møte om bestemmelser:
Offentlig ettersyn

05.01.2017
10.04.2018
29.05.2018
28.08.2018
06.12.2018
25.10.2019
15.05.2020
24.09.2020
08.10.2020

XXX

Beskriv prosess, møter m.m.

7 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbygger vil bidra med 100 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser, som en del av
utbyggingsavtale med kommunen. I tillegg vil prosjektet bekoste nødvendig teknisk
infrastruktur knyttet til byggingen.
Ved etablering av Trekantkvartalet vil det bli etablert et nytt torg med forretninger og
utadrettet virksomhet uten at det betyr kostnader for kommunen.
Tilflytning til Ski vil føre til økt skatteinntekt for kommunen.

8 Gjennomførbarhet
I dagens marked ligger det til rette for utbygging av hele kvartalet under ett.

9 Vedlegg
1. Forslag til plankart
2. Forslag til bestemmelser
3. Landskapsplan
4. Landskapsplan takterrasser
5. MUA oversikt
6. Blågrønn faktor (BGF) Landskapsplan med torg - revisjon desember 2020
7. Miljøoppfølgingsprogram
8. Kvalitetsprogram
9. Illustrasjoner og redegjørelse
10. Geoteknisk Rapport
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11. Støyrapport
12. ROS analyse
13. Rammeplan VA-overvann
14. Tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap
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