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INNLEDNING

Stedsanalysen klargjør hvilke kvaliteter som er på tomten, og hvilke
føringer som kan være aktuelle for en ny bebyggelse her.

ANBEFALINGSKART FRA
STEDSANALYSEN

Basert på anbefalingskartet fra stedsanalysen har vi studert 4 ulike
konsepter for ny bebyggelse på tomten.

Planområdet ligger mellom den urbane sentrumsbebyggelsen og småhusbebyggelsen/park - ny bebyggelse bør være en megler mellom disse
områdene i byen.

Konseptene er utviklet etter
- innledende kartlegging av krav til MFUA
- innledende kartlegging av støy
- genererte diagram fra Spacemaker
- arkitefaglige vurderinger om egnede
bebyggelsesmønstre
Konseptene er vurdert opp mot støy, sol, bokvalitet, utnyttelse og hvordan de ivaretar kvalitetene på tomten og byplanmessige forhold som
kartlagt i stedsanalysen.

Ny bebyggelse må ta hensyn til Torvanggården, Det må vurderes lavere
høyder inntil bygget, og høyere høyder i øst mot sentrum av Ski.
Kommunen ønsker gode gang- og sykkelforbindelser i sentrum og opp til
Vestråtparken og Waldemarhøy - ny bebyggelse bør videreføre dette og
ha en oppbrudt karakter med mulighet for gjennomgang.
Park i nord og øst gir grønne kvaliteter i byen - ny bebyggelse bør sikre
god tilgang til parkområdene.
Waldemarhøy og raet er viktig historisk for byen - ny bebyggelse bør sikre
god kontakt med disse områdene.
Det er lite attraktiv utsikt mot jernbanen - ny bebyggelse bør sikre utsyn i
andre retninger.
Det er gode solforhold i planområdet - ny bebyggelse bør utformes slik at
sol slipper inn på tomten og på tilgrensende parkområder.
Det er støy fra jernbanen og Kirkeveien, samtidig bør det legges til rette
for åpen forbindelse gjennom planområdet - ny bebyggelse bør utformes
slik at støykrav ivaretas uten å måtte etablere egne støytiltak på bakkeplan.

Anbefalingskart fra stedsanalysen

RELEVANTE REGULERINGSBESTEMMELSER

Områdereguleringsplan for Ski sentrum angir følgende:
Krav til MFUA
Følgende krav til MFUA styrende ut over normale krav:
-

MFUA skal være 20% av boligens BRA (75% av dette må være på bakkeplan)
MFUA skal være solbelyst i min. 5 timer ved jevndøgn
Avstand til motstående fasader skal være i forhold til 1:1
Min. 50% av MFUA skal kunne beplantes med trær og busker, min. 0,8m jorddybde
Minste bredde 12m for plasskrevende aktivitet/lek i MFUA
MFUA på terreng skal være tilgjengelig for allmenn bruk

Krav til støy
Følgende avbøtende tiltak utføres ved bygging i gul/rød støysone ved jernbanestøy og tilstøtende fasader til
Kirkeveien:
-

Alle boenheter skal som hovedregel være gjennomgående med tilgang til stille side
Ensidige leiligheter mot nord ikke tillatt
Alle boenheter skal ha tilgang til felles eller private utearealer der støykrav tilfredsstilles
Min 75% av MFUA skal tilfredsstille krav til støy*

*Fører til at 10% av BRA bolig skal være MFUA innenfor støykrav på bakkeplan ved skjermet takterrasse

STØY FRA VEI OG JERNBANE OVERSIKT

Støy på tomten

STØY FRA JERNBANE INN MOT FASADER

PARAMETRISK GENERERING - SPACEMAKER

Vi har benyttet Spacemaker til innledende volumstudier.
Først genererte programmet ulike bebyggelseskonsept gitt parametre som sol, støy, utsyn m.m.
Basert på dette og arkitektfaglige vurderinger av egnede bebyggelsesmønstre har vi utviklet 4 ulike konsepter
som vi har testet videre i Spacemaker. Dette har vist seg nyttig for å tidlig kunne avklare sol og støy på uteområder og fasader.

Diagram generert fra Spacemaker

FYSISK ARBEIDSMODELL

Ulike konsept for ny bebyggelse er testet ut i fysisk modell og i 3D-modell.

Foto av arbeidsmodeller

4 ULIKE SKISSER - VURDERINGER FOR VALG AV KONSEPT

Skissene A, B, C og D viser 4 ulike måter å bebygge tomten på. Alle har avtrappet lamell i forlengelse av Torvang Bygård langs Kirkeveien som støyskjerm.
Skisse A
5-7 etg lamell mot vest for å skjerme tomten mot jernbanestøy, 6-7 etg punkthus nordøst på tomten.
Åpent mot park i nord og øst.
Skisse B
4 etg lamell mot vest for å skjerme tomten mot jernbanestøy, 6-7 etg lamell mot nord.
Lukket mot park i nord, åpent mot park i øst.
Skisse C
4-5 etg oppbrudt lamell/punkthus mot vest sammenkoblet med 5-7 etg oppbrudt lamell mot nord.
Lukket mot park i nord, åpent mot park i øst.
Skisse D
4 punkthus på 4-7 etg. Byggene har avfasede fasader som er gunstige mtp støy, sol og utsyn.
Åpent mot park i nord og øst. Åpent mot vest.

SKISSE A

SKISSE B

SKISSE C

SKISSE D

SKISSE A

HØY LAMELL MOT STØY OG PUNKTHUS

BRAs : 5430 m2
BYA : 1381 m2 - 35,5%
BTA : 7942 m2
BRA-bolig : 7002 m2
%TU : 188%
Krav MFUA: 7002 m2 x 0,2 = 1400 m2
min 1050 m2 på bakken (75%),
maks 350 m2 på tak (25%)
21. mars:
MFUA på bakken: 919 m2 = 66%, 131 m2 mangler
MFUA på takterrasser: 481 m2* = 34%
BRA må reduseres med: 875 m2 (-0,7 etg)
1. mai:
MFUA på bakken: 1299 m2 = 93%
MFUA på takterrasser: 101 m2**= 7%
Boenheter : 80
Snitt-kvm : 67,9 m2
2R : 26 stk 32,5%
3R : 24 stk 30,0%
4R : 30 stk 37,5%

* 21. mars, MFUA på takterrasser:
Lav del syd + lav del vest
* 1. mai, MFUA på takterrasser:
Lav del syd

SKISSE B

LAV LAMELL MOT STØY KNYTTET SAMMEN MED
HØY LAMELL MOT PARK

BRAs : 5365 m2
BYA : 1555 m2 - 40,0%
BTA : 7943 m2
BRA-bolig : 6963 m2
%TU : 188%
Krav MFUA: 6963 m2 x 0,2 = 1393 m2
min 1045 m2 på bakken (75%),
maks 348 m2 på tak (25%)
21. mars:
MFUA på bakken: 821 m2 = 59%, 224 m2 mangler
MFUA på takterrasser: 572 m2* = 41%
BRA må reduseres med: 1489 m2 (-1,9 etg)
1. mai:
MFUA på bakken: 1095 m2 = 79%
MFUA på takterrasser: 298 m2** = 21%
Boenheter : 79
Snitt-kvm : 67,9 m2
2R : 27 stk 34,2%
3R : 25 stk 31,6%
4R : 27 stk 34,2%

*21. mars, MFUA på takterrasser:
Lav del vest + lav del syd
**1. mai, MFUA på takterrasser:
Lav del vest eller lav del nord + 1/2 lav del nord

SKISSE C

OPPBRUDT VARIANT AV LAV LAMELL MOT STØY
OG HØY LAMELL MOT PARK

BRAs : 5406 m2
BYA : 1571 m2 - 40,4%
BTA : 7986 m2
BRA-bolig : 6949 m2
%TU : 188%
Krav MFUA: 6949 m2 x 0,2 = 1390 m2
min 1043 m2 på bakken (75%),
maks 347 m2 på tak (25%)
21. mars:
MFUA på bakken: 792 m2 = 57%, 250 m2 mangler
MFUA på takterrasser: 598 m2* = 43%
BRA må reduseres med: 1669 m2 (-1,4 etg)
1. mai:
MFUA på bakken: 1080 m2 = 78%
MFUA på takterrasser: 310 m2** = 22%
Boenheter : 75
Snitt-kvm : 72,1 m2
2R : 25 stk 33,3%
3R : 21 stk 28,0%
4R : 29 stk 38,7%

*21. mars, MFUA på takterrasser:
Begge mellombygg + alle lave deler
**1. mai, MFUA på takterrasser:
Begge mellombygg + lav del syd

SKISSE D

ENKELTSTÅENDE PUNKTHUS

BRAs : 5574 m2
BYA : 1485 m2 - 38,2%
BTA : 8034 m2
BRA-bolig : 7053 m2
%TU : 190%
Krav MFUA: 7053 m2 x 0,2 = 1411 m2
min 1058 m2 på bakken (75%),
maks 353 m2 på tak (25%)
21. mars:
MFUA på bakken: 751 m2 = 53%, 307 m2 mangler
MFUA på takterrasser: 660 m2* = 47%
BRA må reduseres med: 2046 m2 (-1,6 etg)
1. mai:
MFUA på bakken: 1088 m2 = 77%
MFUA på takterrasser: 323 m2** = 23%
Boenheter : 79
Snitt-kvm : 70,6 m2
2R : 26 stk 32,9%
3R : 26 stk 32,9%
4R : 27 stk 34,2%

*21. mars, MFUA på takterrasser:
4 øverste
**1. mai, MFUA på takterrasser:
2 øvre deler

LEILIGHETSFORDELING, ORIENTERING OG BOKVALITET

Skisse A
Mange leiligheter med støyeksponert fasade mot jernbanen, krever utstrakt bruk av innglassede balkonger mot
vest. Mange ensidige leiligheter mot øst. Massiv mur mot kveldssolen. Åpent mot parken.
Skisse B
Mest areal mot nord, kombinert med lavere lamell mot vest. Færre leiligheter med støyeksponert fasade mot
jernbanen. Ensidige leiligheter mot øst og sør. Massiv mur mot parken.
Skisse C
Mest areal mot nord, oppbrudt mot vest. Færre leiligheter med støyeksponert fasade mot jernbanen. Flere hjørneleiligheter. Ensidige leiligheter mot øst, sør og nordvest. Noe mer oppbrudt mot parken.
Skisse D
Arealet fordelt på 4 punkthus. Færre leiligheter med støyeksponert fasade mot jernbanen. Flere hjørneleiligheter. Ensidige leiligheter mot sør og nordvest. Åpen/oppbrudt mot parken.

SKISSE A

SKISSE B

SKISSE C

SKISSE D

SKISSE A

SKISSE B

SKISSE C

SKISSE D

SOLSTUDIER

Vi har laget solstudier for både 21.mars og 1. mai.
Områdereguleringen legger til rette for bebyggelse i 4-6 etasjer. Dette er ikke forenelig med at solkrav skal være ivaretatt 21. mars. I andre regulelringssaker i Asker har vi møtt forståelse
for at solkravet settes til 1. mai. Dette er en tid på året hvor uteoppholdsarelene er mer i bruk enn ved vårjevndøgn.
Vi har lagt til grunn solstudier 1. mai, disse er vist her og er innenfor kravet i områdereguleringen.
Skisse A
Gode solforhold midt på dagen, men store deler av tomten blir skyggelagt om morgenen og etter middag. Kaster endel skygge på egen bebyggelse om kvelden. Kaster lite skygge på
parken.
Skisse B
Gode solforhold midt på dagen, men store deler av tomten blir skyggelagt om morgenen og etter middag. Kaster endel skygge på egen bebyggelse om kvelden. Kaster mye skygge mot
parken i nord.
Skisse C
Gode solforhold midt på dagen, men store deler av tomten blir skyggelagt om morgenen. Kaster noe skygge på bakkeplan etter middag og mot parken i nord.
Skisse D
Gode solforhold midt på dagen, kaster mindre skygge på bakkeplan om morgenen. Gode solforhold på bakkeplan etter middag. Kaster noe skygge på parken.
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KONKLUSJON MULIGHETSSTUDIE

Vi har sammenlignet de 4 alternativene med tanke på areal, sol, støy, orientering og bokvalitet.
Samt vurdert alternativene opp mot en intensjon om å etablere gode forbindelseslinjer gjennom tomten for å gi god tilgang til parkområder i nord og øst.
Skisse D har mange fordeler sammenlignet med de andre alternativene:
Skisse
Skisse
Skisse
Skisse

D har størst BRAs, og nest lavest BYA.
D har høyest %TU, 190% sammenlignet med 188% på de tre øvrige alternativene.
C og D har 4 trapperom, mens de to andre har 5.
A og D gir størst åpenhet mot parker i nord og øst.

Leilighetssammensetning og orientering i skisse D er mest gunstig:
De fleste leilighetene ligger på hjørner med lys og utsyn i flere retninger.
Ensidige leiligheter ligger mot syd og nordvest med gode solforhold og skjermert fra støy.
Trapperom ligger primært mot nord, og opptar ikke verdifull fasadelengde.
Utformingen og orienteringen av byggene gir støyskjermede balkonger og takterrasser.
Store attraktive leiligheter ligger mot vest med lys fra tre sider og gode utsiktsforhold i flere retninger enn mot jernbanetraceen. De fleste leilighetene har god visuell kontakt mot omkringliggende parkområder.
Skisse D gir stort potensiale for gangforbindeler gjennom området, konseptet har åpen bebyggelse mot parken.
Bebyggelsen fremstår oppbrudt og mindre massiv enn de andre konseptene.
Skisse D gir gode solforhold på både bebyggelse/fasader og felles uteområder.
Sol slipper gjennom bebyggelsen og ut til omkringliggende parkområder.
De avsmalnende bygningskroppene gir rikelig med sol til et stort antall leiligheter.

Basert på overstående studier velger vi å gå videre med skisse D til parallelloppdraget.
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