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INNLEDNING - OPPSUMMERING REGULERINGSPROSESS SÅ LANGT
KORT OPPSUMMERING PROSESSEN SÅ LANGT
03.07.2020 sendte vi inn anmodning om oppstartsmøte. Til anmodningen
var vedlagt stedsanalyse, mulighetsstudie, forslag til planavgrensning og
presentasjon av plangrep. Nordre Follo kommune ønsket å avholde et
dialogmøte i forkant av oppstartsmøtet, dette ble gjennomført
25.08.2020. I møtet ga kommunen tilbakemeldinger til innsendt materiale, og ba oss sende reviderte dokumenter som vil ligge til grunn for
oppstartsmøtet.
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Vi har nå revidert dokumentene i henhold til kommunens tilbakemeldinger,
referat og vedlegg 1* (tilbakemelding om utearealkrav).

A

Stedsanalysen er oppdatert i tråd med punkter i referatet knyttet til kvalitetene på tomten, sikt fra og til tomten, og presisering av valg/anbefalinger
for videre arbeid.
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Mulighetsstudien er oppdatert med anbefalinger fra stedsanalysen og
tydeliggjøring av hvilke vurderinger som er gjort for å komme fram til
hovedkonsept som vi bygger videre på.
Planavgrensning er utvidet mot øst fram til ny regulert veg fra Statens
Vegvesen.
I nytt dokument Analyse sol og volumstudier drfter vi ulike alternativer
for:
• lavere bebyggelse mot parken
• bygg B trukket lenger unna tomtegrense i nord

MODELLBILDE FRA VEST

Alternativene er vurdert opp mot arealer/utnyttelse, sol/skygge på
parkene og uteoppholdsarealene, solforhold på leiligheter/utearealer og
virkning i bybildet.
Studien konkluderer med et plangrep som vi ønsker å gå videre med i
reguleringsprosessen.
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I tillegg er det avholdt 2 koordineringsmøter med eier og rådgivere til
Waldemarhøyveien 5-7, 24.06.2020 og 13.10.2020. Her har vi drøftet og
samordnet løsninger på temaer som berører begge planforslagene, særlig
ny Waldemarhøyvei og VA.
* I vedlegg 1 opplyses at uteareal kan inngå i MFUA dersom avstand
mellom byggene er minimum 1,0 ganger bygningens gjennomsnittlige
høyde, dette er i tråd med områdeplanen. Samtidig angir vedlegg 1 at
uteareal skal ha en avstand på minst 4 meter fra bolig og privat uteareal.
Dette er en passus som står i kommuneplanens § 10, hvor avstandskravet
er definert til 1,5 ganger bygningens gjennomsnittlige høyde. Vi anser
dette som et misforhold da vi skal følge faktor på 1,0, og har lagt til grunn
at MFUA kan beregnes til nærmere enn 4 meter fra fasadene på byggene.
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INNLEDENDE ANALYSER VIDEREFØRES I PLANGREPET
HOVEDKONSEPTET SOM ER BASERT PÅ DE INNLEDENDE
ANALYSER ER VIDEREFØRT I PROSJEKTET
Sol og utsikt
Planområdet ligger veldig fritt sett i forhold til en så sentrumsnær plassering, med park mot nord og øst. Det er stor avstand til bebyggelsen
mot vest grunnet nedsenket jernbanetrasé. Eksisterende Torvang bygård stenger noe for utsikt mot syd, men til gjengjeld gir den god støy
skjerming av tomten langs Kirkeveien. En rolig terrengstigning opp
gjennom parken og Waldemarhøy samt fin eksponering mot sen ettermiddagssol om sommeren, medfører at orienteringen mot nord også er
meget verdifull for boligutvikling.
Dagslys
Dagslyskravet blir ivaretatt når himmelkomponenten er på minst 
45 grader. Dette løses med god avstand mellom bebyggelsen.
Støy
I utgangspunktet vil støykravet best være ivaretatt med sammenhengende bebyggelse mot støykildene Kirkeveien og jernbanen. Langs
Kirkeveien, med reguleringskrav til forretningsarealer samt mulighet
for nordvest-orienterte leiligheter på den stille side, er dette fornuftig.
Mot jernbanen derimot er denne strategien lite gunstig, da stille side for
ensidige leiligheter kun vil bli østvendt, noe som vanligvis ikke er tillatt.
En viktig oppdagelse tidlig i vår utvikling av prosjektet, er at jernbanens
senkede trasé gir forholdvis lite støybegrensninger på utearealer, og at
skråningen ned mot jernbanen danner en tydelig støyskygge inn på fasadene plassert rettvinklet i forhold til jernbanen. I tillegg så vi at bygningskropper stilt parvis og rettvinklet mot jernbanen skjermer for hverandre.
Vi mener at disse observasjonene som har kommet frem gjennom ut
forskning i Spacemaker byr på muligheter til å se på lokale skjermings
tiltak på fasadene, slik at det kan etableres stille side kun ved delvis bruk
av glassvegg på balkongene på støyutsatte fasader.
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Beliggenhet
Det planlegges grønne forbindelseslinjer i sentrum og videre nordover via
Vestråtparken til Waldemarhøy, et viktig historisk og kulturelt ankerpunkt
for byen.
Planområdet Waldemarhøyveien 1 har en helt unik plassering, som skiller
seg vesentlig fra alle øvrige boligprosjekter på Ski som nå er under ut
vikling. Planområdet ligger i overgangssonen mellom sentrum og natur/
parkområder, og langs en av byens fremtidige kulturakser. Planområdet
kan tilby både sentrumsnærhet og naturopplevelser i langt større grad
enn noe annet prosjekt på kartet.

HOVEDTREKK VOLUMOPPBYGGING REVIDERT PLANGREP
REVIDERT PLANGREP
Presentasjon (dette dokumentet) er oppdatert med valgt
plangrep.
Områdeplanen åpner for å bygge i tomtegrensen. Av hensyn til omkringliggende parker har vi trukket bebyggelsen
lenger inn på tomten.
Bygg B ligger nå med yk balkong mot NV 4 meter fra tomtegrense i nord, yk balkong mot NØ ligger 6,4 meter fra.
Fasadelivet ligger 4,9 - 5,3 meter fra tomtegrensen. Bygg B
ligger 1,5 - 1,8 meter fra tomtegrensen i øst mot park 5.
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Bygg B er redusert i høyde fra 6 + 1 inntrukket etasje til 5 +
1 inntrukket etasje, og har fått et mindre fotavtrykk. Inntrukket toppetasje er redusert, og gir bygget et slankt preg mot
parkområdene.
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Justeringene gjør at bygg B kaster mindre skygge inn på
Vestråtparken. Bebyggelsen har en bredere åpning mellom
bygg B og C som ivaretar gode solforhold og gangforbindelse til park 5.
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REVIDERT PLANGREP - SETT FRA SØR
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REVIDERT PLANGREP - SETT FRA NØRD-ØST

A

HOVEDTREKK VOLUMOPPBYGGING REVIDERT PLANGREP
Bygg C er økt med 1 etasje. Dette bygget ligger nærmest på den urbane
strukturen i Ski sentrum, og kan tåle noe mer høyde uten at dette gir
negative konsekvenser til planområdet eller omkringliggende bygg.
Bygg C danner sammen med Torvang bygård, Rutheimgården, nye
Vinklgården og ny VGS et utbant gatebilde langs Kirkeveien. Næringsvirksomheten på gateplan i bygg C vil forsterke dette.
Samtidig opprettholdes den oppbrudte strukturen i planområdet som
formidler overgangen mellom sentrum og parkområdene. Mot park 5
forutsettes utadrettet virksomhet, som vil være et positivt bidrag til det
planlagte gatetunet forbi ny VGS og den videre forbindelsen opp til Waldemarhøy.
Denne omdisponeringen av høyder og volum gjør at planforslaget er
høyest i sørøst mot eksisterende og planlagt ny urban sentrumsbebyggelse, og er lavere, nedtrappet og oppbrudt mot Vestråtparken. Dette
anser vi som et riktig grep.
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OVERGANG UTEOMRÅDER OG PARKER
Overordnet grep
Det har vært forutsatt at boligprosjektets utearealer skal knyttes sammen
med de tilgrensende parkene, utearealer for Torvang bygård og mot vei
og fortausareal. Området skal fremstå som en helhet.
Samtidig har det vært viktig å oppnå en skjerming av prosjektets ute
arealer, slik at fellesarealene i prosjektet fremstår som halvprivat, men
uten å miste koblingen til omkringliggende park. For å lettere kunne
oppnå en helhetlig løsning er det foreslått å medta Park 5 som del av
prosjektet, samt en liten del av Vestråparken. Det er også skissert en utforming av utearealene for Torvang bygård, for å illustrere en mulig sammenheng mellom de to prosjektene, samt sikre ivaretakelse av MUA- og
parkeringskrav for naboprosjektet.
Et viktig grep som binder boligprosjektet til de to parkene er en sirkulær
gangbane og aktivitetsløype som ligger rundt bygg B. Aktivitetsløypa og
binder sammen Vestråparken, Park 5 og boligprosjektet. Sirkelen kommer til syne på ulike måter, enten som gangbane med belegg, gruset sti,
hinderløype, tråkkheller osv.
Utearealer for bolig
Utomhusplanen for gårdsrommet er tegnet for å ivareta flere ulike forhold, som krav til lek og opphold, solforhold, brannoppstillingsplasser,
universell adkomst, avfallshåndtering etc. For å ivareta parkeringskrav
ligger størsteparten av tomta over kjeller, men det legges opp til stor
jorddybde slik at det kan plantes trær i gårdsrommet.
For å ivareta krav til adkomst for brannbil og brannoppstillingsplasser er
det skissert et sentralt grusdekke i gårdsrommet, som kantes med natursteinskanter mot beplantede arealer. Et dekke av naturstein og sirkulære
former bryter opp grusdekket sentralt i gårdsrommet, hvor det etableres
arealer for lek og opphold, samtidig som brannoppstillingsplasser blir
ivaretatt uten å bli synlige i utformingen.
En grønn korridor fører fra Vestråparken og mellom bygg A og B, videre
gjennom gårdsrommet og ned mot Torvang bygård. Slik skapes en grønn
forbindelse mellom boligprosjektet, parken og Kirkeveien i sør.

SKISSE FRA GÅRDSROM SETT MOT NORD

OVERGANG UTEOMRÅDER OG PARKER
Park 5
Park 5 er skissert som en aktivitetspark med lek/hinderløype. Denne
aktivitetsaksen har potensiale for
å fortsette videre opp mot Vestråparken. Den sørlige delen av Park
5 foreslås som et areal for ute
servering, i tilknytning til kafé eller
lignende i 1. etasje på bygg C.

SKISSE SETT FRA PARK 5

OVERGANG UTEOMRÅDER OG PARKER
Mot Vestråtparken
De etableres en buffersone mellom
boligprosjektet og parken, bestående av busker og små trær i ulike
høyder. Disse bidrar til skjerming av
private forhager, i tillegg til at de
skaper en grønn buffer mot parken.
Fire store eksisterende trær som
står plassert langs eiendomsgrensa
mot Vestråparken bevares.

SKISSE SETT FRA VESTRÅTÅPARKEN

POTENSIALE FOR FELLES OG PRIVATE TAKTERRASSER
Takterrasser
Takene kan bli benyttet til både
felles og private takterrasser. På de
felles takterrassene er det skissert
et frodig uttrykk, med beplantning som danner skille mellom
ulike oppholdssoner, for å gi flere
sittegrupper som er skjermet fra
hverandre. De ulike oppholds
sonene har forskjellig størrelse,
for ulik bruk. Stedvis plasseres
pergolaer som kan beplantes med
klatreplanter for et enda grønnere
uttrykk, samt for å gi et skygge
alternativ på de varmeste sommerdagene.
Torvang bygård
Utearealer for Torvang bygård
inngår ikke i vårt prosjekt, men er
illustrert for å vise at krav for denne
tomta kan løses. En trinnfri gang
adkomst knytter de to utearealene sammen. 5 parkeringsplasser
ivaretas på terreng, mens 5 plasser
vil inngå i kjelleren til Waldemarhøyveien 1.
Tomta deler nedkjøring til parkering med Waldemarhøyveien 1, men
har en egen gangadkomst ut på
inngangshøyder til Torvang bygård.
Universell utforming til egne uteoppholdsarealer ivaretas. Trinnfri
kjøre- og gangadkomst fra Kirkeveien blir på vestsiden av bygget,
via torget lengre sør.
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MUA OG SOLBELYSNING

MUA og solbelysning
Det er gode solforhold i planområdet. Ved å bryte fasadelinjene slippes rikelig med sollys inn mellom bygningene og til åpninger ut mot omkringliggende parkområder, adkomstvei og naboeiendommer.
Samlet BRA er 7502 m². Kravet til 20 % MUA utgjør 1500 m². Av dette skal minimum 75 % ligge på terreng,
dette utgjør 1125 m².
I planforslaget er det tegnet 1590 m² MUA på terreng. Av dette er 1192 m² solbelyst i 5 timer eller mer 1. mai.
Dette betyr at planforslaget ivaretar 5 timer sol på hele det MUA-arealet som minimum skal ligge på terreng.
Dette gir store kvaliteter til planområdet. Felles uteområdene blir lett tilgjengelige for beboerne, området
oppleves åpent og grønt og det etableres frodige forbindelseslinjer gjennom området uten at dette «spiser»
av uteområdet. Toppleilighetene kan få store usjenerte takterrasser som vi vet etterspørres av seniorsegmentet som flytter fra enebolig.
Beregning av MUA tar utgangspunkt i at det ikke trekkes fra 4 meter fra fasade. Dette er i tråd med
områderegulelringen for Ski sentrum. Se også vår merknad om dette temaet innledningsvis.
21. mars et det ikke mulig å oppnå solbelyste flater i 5 timer innenfor de byggehøydene som område
reguleringen legger til rette for.

PROGRAM - PLANLØSNINGER

Leiligheter og kvaliteter
De aller fleste leilighetene får lys fra minst to sider, enten ved plassering av stue mot et hushjørne, eller med vindu ut mot halvveis inntrukket balkong. Dette gir bedre kvaliteter for leilighetene. Delvis inntrukket
balkong gir god balanse mellom utsikt og avskjerming. Dette kan også
minske behovet for tett rekkverk som igjen gir bedre dagslysforhold til
boligene. Hver balkong får dagslys fra flere himmelretninger. Balkongplassering foran soverom og ved siden av stue gir stuen meget gode
dagslysforhold. Punkthusformen for hus A, B og D gir også generelt
oppholdsrom med kort avstand til fasaden, som også er viktig for dagslys. I bygg C er det en kombinasjon av lamell i nedre etasjer og punkthus
i øvre etasjer, her er bygningsdybden også grunn slik at det oppnås gode
dagslysforhold.
Det legges opp til en stor variasjon i leilighetstyper og -størrelser, tilpasset en variert kjøpergruppe. Toppetasjene har attraktive leiligheter med
egen takterrasse. På bakkeplan vil det i tillegg til leiligheter og næring
legges til rette for arealer som kan benyttes felles av beboerne.

INSPIRASJON BOLIGKVALITETER

KJELLER
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Kjeller
Utstrekningen av kjeller er definert av husenes yttervegger trukket
sammen i et volum så enkelt som mulig. Kjellerveggene er utenfor rot
sonen til de 4 trærne rett nord for tomtegrensen som man ønsker å
bevare.
Parkeringen kommer hovedsakelig utenfor overliggende bygningskropper, og er ellers koordinert med overliggende bærelinjer. Parkeringsrampen har 1:8 stigning under hus D og ellers 1:20. Søndre og østre del av
parkeringen er også utformet med 1:20 fall for å tilpasse avgrensende
terrengforskjeller og for å komme under næringsseksjonen i hus C.

I tillegg er det lagt til rette for 5 p-plasser for Torvang bygård, med universelt tilgjengelig gangadkomst til terreng ved deres inngangsdører i
gårdsrom. De resterende 5 plassene som skal iveratas for Torvang bygård
ligger på terreng i gårdsrom.
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Parkeringskjeller er basert på 2,5 m plasser og 6,3 m kjørebanen og er
disponert så generelt som mulig for å tilpasse seg til tomtens geometri.
Foreløpig skisse viser 77 p-plasser inkludert minst fire HC-plasser for beboerne i Waldemarhøyveien 1. Dette tilsvarer makskravet i sentrumsplanen.
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Øvrige kjellerarealer er disponert av trappeoppganger, teknisk rom og
sportsboder.
Planområdets ligger svært sentralt i Ski. I den videre utvikling av kjelleren vil det bli vurdert å legge til rette for mer sykkelparkering i kjeller, og
færre parkeringsplaser for biler. Dette er i tråd med OBOS sine miljømål
for utbyggingen.
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UTEOMRÅDER OG FASADEUTTRYKK

Utearealer og adkomst
Bygningsplasseringen danner en korsformet gårdsplass som ivaretar
både vestvendt kveldssol og utsikt til parken på bakkeplan og for flest
mulig leiligheter. Bygningsutformingen gir en mer kompleks og variert
opplevelse av utearealene, der oppfatning av rommelig opplevelse skifter
i langt større grad enn vanlig når man beveger seg gjennom området.
Planområdets terrengstigning på tre meter fra sørøst til nordvest, tolkes
som et platå i gårdsrommet som lett kan koble seg til veiforbindelsen
mot vest og parkene mot nord og øst. Høydeforskjellen tas opp mot
øst med en liten plass med god formiddagssol. Næringsseksjoner langs
Kirkeveien ligger plant med veien og ca. to meter lavere enn gårdsrommet.
Leilighetene har inngang til oppgang fra gårdsplassen. Regulert krav til
minst 80 cm jordsmonn på 50 % av felles utearealer tilsvarer største del
av gårdsrommet. Dette gir en utrolig frihet til utforming av utearealene
for å gi både god gradering fra offentlig til private arealer og den best
mulige opplevelsen når man ferdes mellom utearealer og parkene.
Parkeringsrampen er plassert ved sørvestre hjørne av hus D og stigningsforholdet er ivaretatt innenfor huskroppen. Sykkelparkering er plassert
mot vest i hus A. Renovasjon løses med nedgravde brønner langs Waldemarhøyveien.
Alle fire hus vil kunne ha adkomst til egne felles takterrasser dersom det
vil være behov for disse arealene. Vi ser også at det er mulig å etablere
private takterrasser med trappeadkomst for toppleiligheten i hvert bygg.
Takterrassene vender inn mot gårdsrommet og har utsikt mot parkene og
omkringliggende landskapsrom.
Fasadeuttrykk
Punkthusene oppleves som oppbrudte volumer med vertikale åpne
balkongelementer på hjørnene. Vi ønsker å bruke trekledning for å spille
sammen med de fine naturkvalitetene rundt tomten, og for å skape et
varmt og trivelig miljø i gårdsrommet. Smale bånd markerer etasjeskillene
og definerer en etasjevis variasjon av spiler i ulik takt og dimensjon som
skaper rike lys og skyggevirkninger til fasadene.

INSPIRASJON GÅRDSROM OG TAKHAGER
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KONSTRUKSJON OG MILJØMÅL

Konstruksjon og byggetrinn
Det er tatt utgangspunkt i skyvebæring og plattendekker over bakken,
som gir en fin fleksibilitet i bæreretning, sjaktplassering og innstøping av
sprinklerrør. Andre konstruksjonsprinsipper, som for eksempel Bubbledeck kan også benyttes. Alle spennvidder er korte. Trappeoppgangene
i hus ABC er tilnærmet identisk.
Leiligheten er tegnet med badekabiner med få variasjoner, men vi tror
at det kan være et konkurransefortrinn å bruke plassbygde bad i forbindelse med tilvalgsmuligheter, og mener at dette også bør vurderes.
Balkonger er delvis inntrukket eller med innkledde bæresøyler. Med
krav til 80 cm jordsmonn vil kjellerdekket være forholdvis tungt, og det
er mulig at kjelleren bør plasstøpes. Dette gir også en fin fleksibilitet for
bæring av balkonger og utforming av trapp ved boligoppgang til hus
C.
Vi ser at det kan være nødvending å dele prosjektet i to byggetrinn.
Kjelleren kan enkelt deles i to med midtvegg. Da vil hus C kunne kobles
til teknisk infrastruktur langs Kirkeveien og hus D gjennomføres med
parkeringsrampen og avfallsrom som første byggetrinn.
BREEAM-NOR
Prosjektet har et godt utgangspunkt for BREEAM-klassifisering med
korte avstander til ulike servicetilbud (TRA 01) og kollektivtransport
(TRA 01).
Prosjektet har videre ivaretatt (så langt det er mulig på dette nivået);
HEA 01 Visuell komfort, HEA 05 Lydforhold, HEA 06 Sikker adkomst,
HEA 08 Privatområde, TRA 03b Alternative transportformer, samt LE
06 byggets foravtrykk fra temaet arealbruk og økologi.
Materialvalg vil hovedsakelig komme senere, men vi ser at bruk av tre
i fasaden kan være en fordel for både uttrykk og BREEAM. Eventuell
bruk at Bubbledeck vil gi betydelig reduksjon av betong, som er meget
gunstig med tanke på klimagassutslipp. Bubbledeck gir et lettere bygg
og enklere fundamentering.
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Utnyttelse
Prosjektet er foreløpig skissert med 81 leiligheter og 3 næringsseksjoner
som utgjør henholdsvis 6145 m² BRA og 416 m² BTA. Reguleringsarealer
over bakken er på ca. 8580 m². Det vises ellers til vedlagte arealtabell.
Regulerings- og forskriftskrav
Vi ser at prosjektet slik det er utviklet hittil tilfredsstiller reguleringskrav
til MUA og solforhold. Ut fra studier utført i Spacemaker ser vi at stille
side kan oppnås for halvparten av oppholdsrommene og minst et soverom i alle leiligheter ved begrenset bruk av glasskjerming på balkonger
mot vest. Vi regner med at det må gjøres en mer detaljert vurdering av
støyutregning og løsninger ved en eventuell detaljregulering.
Nåværende utforming av prosjektet vil kunne tilfredsstille samtlige forskriftskrav inkludert dagslys.
Solstudier
Områdereguleringsplan for Ski sentrum angir at antall soltimer på ute
områder skal være beregnet ved vår- og høstjevndøgn. Samtidig har
kommunen som mål å legge til rette for utbygging med høy tetthet på
tomter med gangavstand til Ski stasjon. Våre innledende solstudier viste
at disse krav/mål ikke er forenelig.

asjon

Vårt prosjekt har en utnyttelse som ivaretar målsetting fra både kommunen og OBOS. I Oslo, Asker og andre kommuner i regionen tillates solberegninger pr. 1. mai. Når vi legger dette til grunn ser vi at kommunens
krav til antall soltimer på terreng er godt ivaretatt. Det er naturlig å drøfte
dette videre med kommunen i reguleringssaken, slik at reguleringsbestemmelsene blir tilpasset intensjonene for utbyggingene i Ski sentrum.
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Konseptet med enkeltbygg lar solen komme inn på tomtens uteområder
fra flere himmelretninger, og sikrer også sol gjennom tomten til omkringliggende parker. Avsmalninger og retningsendringer i hvert bygg er
bevisst utformet for å slippe sol og dagslys inn til de enkelte leiligheter og
balkonger.
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