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Innspill til rullering av arealdelen av kommuneplanen – Høring av 
planprogrammet september-oktober 2021 
 
Innspill for Vardåsveien 2-10  
på vegne av Vardåsveien Bolig AS ved Atle Andresen og Helge Hellebust 
 
Vi viser til «Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av arealinnspillet», 
samt innsendt planinitiativ av 19.02.2021 med vedlegg. 
 
Vardåsveien Bolig AS ønsker å legge til rette for utvikling av området Vardåsveien 2-10, 
mellom Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus. 
 
Innspill 

- Vardåsveien 8-10 tas inn i kommuneplanen som «Fremtidig boligbebyggelse» 

- Hele planområdet Vardåsveien 2-10 tas inn i kommuneplanens «Temakart 1 
Prioriterte utbyggingsområder» og prioriteres for utbygging i førstkommende periode 

Begrunnelse 
Hele planområdet bør bli utviklingsområde i ny kommuneplanen og prioritert 
utbyggingsområde i inneværende periode 
I den gjeldende kommuneplanen er allerede Vardåsveien 2-6a-e avsatt til Fremtidig 
boligbebyggelse med høy arealutnyttelse, mens Vardåsveien 8 og 10 avsatt til Nåværende 
boligbebyggelse. I teams-møte 11.12.2020 anbefalte kommunen at planområdet for 
planinitiativet skulle inkludere alle eiendommene i Vardåsveien 2, 4, 6 a-e, 8 og 10, og dette 
ble fulgt opp ved innsendelse av planinitiativet. På bakgrunn av gjeldende kommuneplan og 
nærhet til jernbanestasjonen og den nye Follobanen, ønsker vi at også Vardåsveien 8 og 10 
skal avsettes til fremtidig boligbebyggelse, og at hele planområdet skal bli prioritert i 
kommende periode.  
 
Kommunes salg av Vardåsveien 8 
Vardåsveien Bolig AS er i dialog med kommunen om intensjonsavtale om kjøp av 
Vardåsveien 8. Realisering av kommunens verdier gjennom salget av tomten er betinget av at 
reguleringen av gjennomføres. 

Nordre Follo Kommune 

Ved Anne Holten, fagsjef for 
samfunnsplanlegging  

Postmottak@nordrefollo.kommune.no 

 

Deres ref Vår ref Vedlegg  Vår dato 

21/13380   29.10.2021 
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Kort gangavstand til Ski stasjon og hyppig bussrute 
Kommuneplanen fremhever at Ski skal utvikles som en regional by og ta den største delen av 
veksten i Nordre Follo. Kommuneplanen påpeker også at utbygging skal skje innenfra og ut.  
Tomtene ligger 800 meter i luftlinje og 1200 meter i gangavstand fra Ski stasjon, som 
tilsvarer 15 minutters gange. Bussholdeplassen Ski sykehus grenser til planområdet, og det tar 
tre minutter med buss til stasjonen. Holdeplassen trafikkeres av bussrute 510 Langhus - Ski - 
Ås - Drøbak med avgang hvert 10. minutt og bussrute 87 Hauketo stasjon - Ski stasjon med 
avgang hvert 15-30. minutt.  
 
Varierte leiligheter som supplerer sentrumsutbyggingen 
Prosjektet blir et verdifullt tilskudd til boligbyggingen i kommunen, med varierte 
leilighetsstørrelser med vekt på god bokvalitet, og gode private og felles utearealer. 
Bebyggelsen organiseres som skjermende boligblokker langs Langhusveien, og mer 
frittliggende punkthusstruktur som tilpasser seg naboene i øst høyere opp på tomten. Sentralt i 
planområdet planlegges det et stort parkmessig felles uteareal. Parken deles inn i flere soner 
for å legge til rette for både rekreasjon og ulike aktiviteter for beboerne, og alle sonene har sol 
og utsyn. Helningen på terrenget i planområdet fører til at bebyggelsen på 3-5 etasjer glir inn i 
og tilpasser seg terrenget. 
 
Ledig skolekapasitet fra 2025, samt VA-ledninger 
Kommunen oppgir at skolekapasiteten per i dag ikke er tilstrekkelig, men viser til at 
skolekapasiteten for området løses når Ski vest ungdomsskole står ferdig, allerede i 2025. 
Dette er kun fire år frem i tid, og med fortløpende regulering kan planområdet kan være ferdig 
regulert og utbyggingen påstartet til 2025. Kommunen peker også på gamle VA-ledninger 
som en medvirkende årsak til LDIPs utsettelse av planarbeidet. Regulering av nye boliger vil 
likevel medføre at kommunen har en reserve av regulerte, varierte boliger også utenfor 
sentrum, uavhengig av alderen på VA-ledningene. Tiltak på ledningene kan gjennomføres 
parallelt med planarbeidet og utbygging.  
 
Vår konklusjon 
Planområdet kan utvikles helt uavhengig av en eventuell utbyggingsrekkefølge i sentrum, er 
nær Ski stasjon og har hyppig bussrute, oppfyller arealstrategiene og vil tilføre området 
varierte boliger av god kvalitet.  
Vi mener derfor det er riktig at Vardåsveien 8-10 tas inn i kommuneplanen som «Fremtidig 
boligbebyggelse», samt at hele planområdet Vardåsveien 2-10 tas inn i kommuneplanens 
«Temakart 1 Prioriterte utbyggingsområder» og prioriteres for utbygging i førstkommende 
periode. 
 
Vennlig hilsen, 
på vegne av Vardåsveien Bolig AS, 

  AS Civitas 
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Anmodning om oppstartsmøte og innsending av planinitiativ –
Igangsetting av privat planarbeid etter plan- og bygningsloven –
Vardåsveien 2, 4, 6,8 og 10, Ski, Nordre Follo
 
Hei
Vi viser til plan- og bygningsloven §§ 12.3 og 12.8 samt forskrift om behandling av private forslag
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, og sender med dette planinitiativ og anmodning
om oppstartsmøte med kommunen for å
klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet.
 
Forslagsstiller:
Vardåsveien Bolig AS, ved Helge Hellebust
helge.hellebust@vardeeiendom.no
 
Fagkyndig:
Civitas AS, ved Marte Vidje
marte.vidje@civitas.no
 
Vedlegg:
01 R1 Referatmal for oppstartsmøte
02 Planinitiativ - Prosessavklaring
03 Planinitiativ - Stedsanalyse
04 Konsept og illustrasjoner
05 Planavgrensning
 
 
Med vennlig hilsen
 
Marte Vidje
Prosjektleder | Master i arkitektur
marte.vidje@civitas.no | +47 996 34 748
www.civitas.no | Grubbegata 14, N–0179 Oslo
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Forord 


Vardåsveien Bolig AS ønsker legge til rette for utvilking av området mellom 
Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, og innenfor 1 km 
fra Ski stasjon. Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet og gode 
private og felles utearealer. I kommuneplanen er det meste av planområdet 
er avsatt til fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. 


Denne prosessavklaringen er del 1 av planintiativet, som sendes kommunen 
ved anmodning om oppstartsmøte. Hensikten med planinititativet er å 
identifisere overordnede forhold og premisser som kan eller må ha 
innvirkning på planarbeidet, og som i sin tur kan gi premisser for bruk og 
utforming av området i fremtiden. 
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1. Hensikten med reguleringsplanen 


1.1. Formålet med reguleringsplanen 


Vardåsveien Bolig AS ønsker legge til rette for utvilking av området mellom 
Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, og innenfor 1 km 
fra Ski stasjon. I kommuneplanen er det meste av planområdet er avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. 


Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet, og gode private og felles 
utearealer. På grunn av støyforholdende foreslår planintitiativet en 
skjermende bebyggelse langs Langhusveien, i kombinasjon med støyskjerm 
langs gang- og sykkelveien. På den måten organiseres bebyggelsen slik at 
bygningene skjermer felles utearealer mot støy fra Langhusveien. Sentralt i 
planområdet planlegges det et stort felles uteareal, Naboskapsparken. Parken 
deles inn i flere soner for å legge til rette for både rekreasjon og ulike 
aktiviteter for beboerne, og alle sonene har sol og utsyn. Mot småhusene i 
øst foreslår planinitiativet en mer frittliggende punkthusstruktur som 
tilpasser seg naboene i øst. Helningen på terrenget i planområdet fører til at 
bebyggelsen på 3-5 etasjer glir inn i terrenget, og ikke oppleves for høy.  


Planområdet består av eiendommene i Vardåsveien 2, 4, 6 a-e, 8 og 10. 
Vardåsveien Bolig AS eier Vardåsveien 6 a-e og er i dialog med kommunen 
og kjøp av Vardåsveien 8. For disse tomtene er Vardåsveien Bolig AS i 
gang med planlegging av ny boligutbygging.  


Vardåsveien 2, 4 og 10 er i privat eie, og er tatt med i planområdet etter 
anbefaling fra kommunen i dialogmøte 11.12.2020. Kommunen viste til at 
Vardåsveien 2 og 4 ligger innenfor arealdelens område for fremtidig 
bebyggelse med høy utnyttelse. Vardåsveien 10 er ikke innenfor 
kommuneplanens fortettingsområde, men plasseringen mellom det 
eksisterende tette byggefeltet i nord og prosjektet gjør det hensiktsmessig å 
også inkludere nr. 10 i planområdet. Utbygging på disse tomtene er 
uavhengig av den planlagte utbyggingen i Vardåsveien 6 og 8, men er 
illustrert med mulig utnyttelse og bebyggelsesstruktur i 
illustrasjonsmaterialet.  


1.2. Visjonen for prosjektet 


Vardåsveien Bolig AS ønsker å utvikle et boligområde med høy kvalitet og 
gode felles utearealer. Prosjektet skal ha variasjone i bebyggelsestypologi og 
leilighetsstørrelser. Prosjektet vil utgjøre et supplement i boligtilbudet til 
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eksisterende småhusbebyggelse på Vardåsen. Målgruppen for boligene 
spenner fra barnefamilier som ønsker hyggelige og trygge utearealer for seg 
og barna, til eldre som flytter fra eneboliger til lettstelte leiligheter med 
garasjekjeller og felles utearealer der det alltid er noen å slå av en prat med. 


1.3. Nøkkeltall 


Planområdet 


Tomt Gnr/bnr. Eierforhold Areal 


Vardåsveien 2 133/194 privat eier 1342 m2 


Vardåsveien 4 133/195 privat eier 1068 m2 


Vardåsveien 6 a 130/5 Vardåsveien Bolig AS 1125 m2 


Vardåsveien 6 b 130/15 Vardåsveien Bolig AS 805 m2 


Vardåsveien 6 c 130/16 Vardåsveien Bolig AS 726 m2 


Vardåsveien 6 d 130/17 Vardåsveien Bolig AS 838 m2 


Vardåsveien 6 e 130/18  Vardåsveien Bolig AS 1201 m2 


Vardåsveien 6 avkjørsel 130/4  Vardåsveien Bolig AS 671 m2 


Vardåsveien 8 132/4 Nordre Follo kommune, dialog om kjøp 3411 m2 


Vardåsveien 10 132/89 privat eier 1447 m2 


Del av Vardåsveien 133/311 Nordre Follo kommune 248 m2 


Planområdet totalt 12 882 m2 


1.4. Viktige tema i den videre planprosessen 


1.4.1. Støyrapport 


Støyrapport er utarbeidet av Brekke og Strand som en del av planinitiativet, 
se eget vedlegg. Bebyggelsen er plassert i dialog med Brekke og Strand, for 
å optimalisere støyforholdene på utearealene. Rapporten viser at 
Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442 kan ivaretas. 


1.4.2. Kulturminner 


Det er funnet kulturminner i Haugerveien 3a i nærheten av planområdet, 
som kan indikere funnpotensial også innenfor planområdet. 
Fylkeskommunen vil bli kontaktet for å gjøre arkeologiske undersøkelser. 


1.4.3. Aktsomhet for kvikkleire 


Planområdet er innenfor aktsomhetsområdet for kvikkleire. Erfaringsvis er 
det svært liten sannsynlighet for kvikkleire innenfor den skrånende delen av 
planområdet, som stedvis har bart fjell. Vardåsveien 2 og 4 ligger i 
overgangssonen mellom Vardåsen og jordbruksarealene, og kan ha 
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sannsynlighet for kvikkleire. Reguleringsplanen må dokumentere at 
sikkerhet mot kvikkleire er ivaretatt i henhold til NVEs veileder Sikkerhet 
mot kvikkleireskred, og dette blir tema i ROS-analysen. 
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2. Samarbeid og medvirkning 


Medvirkning i plansaker følger av §§ 5-1 og 5-2 i plan- og bygningsloven. I 
mange plansaker er det behov for ytterligere medvirkning. 


Kravet til medvirkning innebærer at berørte offentlige organer og andre 
interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes. Oppstart av 
planarbeidet skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest i Ski, og 
gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere, 
rettighetshavere, naboer og andre berørte parter skal på hensiktsmessig måte 
underrettes om at planarbeidet tas opp. Varsling av oppstart av planarbeid 
skjer etter oppstartsmøtet med kommunen. 


Når planforslaget er ferdig utarbeidet og førstegangsbehandlet av 
kommunen skal det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 
Registrerte grunneiere og festere, rettighetshavere, naboer og andre berørte 
parter skal på hensiktsmessig måte underrettes om forslaget til 
reguleringsplan, med opplysning om hvor det er tilgjengelig. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. 


I tillegg til den lovpålagte medvirkningen har Vardåsveien Bolig AS i 
forkant av planinitiativet vært i kontakt med grunneierne for Vardåsveien 2, 
4 og 10, og orientert dem om det kommende planarbeidet. Forslagsstillerne 
planlegger videre å invitere berørte parter og andre interesserte til 
medvirkningsmøte etter varsel om oppstart. Møtet vil bli tilpasset eventuelle 
covid19-tiltak. Det planlegges et tilsvarende møte i forbindelse med høring 
og offentlig ettersyn av planforslaget. 
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3. Vurdering av forskrift om 
konsekvensutredninger 


Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredniger datert 
01.07.2017. Boligformålet er i tråd med overordnete planer. Planforslaget 
faller dermed ikke inn under oppfangskriteriene i §§ 6-8, jamfør vedlegg I 
og II. Planforslaget skal ikke konsekvensutredes. 
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4. Samfunnssikkerhet - ROS-analyse 


Ifølge plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for 
utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Analysen 
skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om området er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer som følge av planlagt 
utbygging. Hensikten er å unngå at arealdisponeringen skaper ny eller økt 
risiko og sårbarhet for mennesker som oppholder seg på eller ved 
planområdet, og dermed ivareta og fremme samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen.  


ROS-analysen utarbeides parallellt med planprosessen. Første trinn i ROS-
analysen er stedsanalysen, som beskriver krav, egenskaper og forhold som 
kjennetegner planområdet, utbyggingsformålet og det omkringliggende 
analyseområdet. ROS-analysens trinn to er å identifisere mulige uønskede 
hendelser. Dette er gjort med bakgrunn i stedsanalysen, og med 
utgangspunkt i sjekklisten fra DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging, samt kommunens egen sjekkliste for ROS-
analyser. 


4.1. Oppsummering av mulige uønskede hendelser 


Mulige uønskede hendelser som må utdypes i ROS-analysen: 


• Overvann: Klimaprofilen for Oslo og Akershus viser økt 
sannsynlighet for kraftig nedbør: «Det er forventet at episoder med 
kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette 
vil også føre til mer overvann». Områder med tynt 
vegetasjonsdekke eller bart fjell har liten infiltrasjonsevne. 
Overvann må utdypes i ROS-analysen. 


• Kvikkleire: Planområdet er innenfor kommuneplanens temakart 
med mulighet for kvikkleireskred for områder med marine 
avsetninger, samtidig som det ligger i overgangssonen mellom bart 
fjell og strand-og havavsetninger i løsmassekartet Erfaringsvis er 
det svært liten sannsynlighet for kvikkleire innenfor hoveddelen av 
planområdet på grunn av synlig bart fjell, men grunnforholdene og 
spesielt overgangen mellom grunnfjell og marine avsetninger må 
undersøkes. Kvikkleireskred må utdypes i ROS-analysen. 


• Skog- og lyngbrann (tørke): DSBs kartdatabase viser at skogen i 
og nord for planområdet består av furudominert skog med høy 
brannfare (8 på en skala fra 1-9). Klimaprofilen for Oslo og 
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Akershus viser mulig økt sannsynlighet for tørke: Det forventes 
små endringer i sommernedbør, og høyere temperaturer og økt 
fordampning kan derfor gi økt fare for tørke om sommeren. Skog- 
og lyngbrann må utdypes i ROS-analysen. 


4.2. Sjekklister for mulige uønskede hendelser 


SJEKKLISTE FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
DSB Veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 2017 


UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 


Veiledere 


Ja –  
vurderes i 
ROS-
analysen 


Nei –  
(begrunnes 
her) 


  
Store 
ulykker 


Storulykkevirksomheter 
(eksempelvis prosessindustri, tankanlegg for væsker og gasser, eksplosiv- og fyrverkerilagre) 
Brann/eksplosjon • DSBs veileder om sikkerheten 


rundt storulykkevirksomheter 
• FAST – anlegg og kart (DSB) – 
oversikt over virksomheter som 
oppbevarer farlig stoff over visse 
mengder (pålogging) 


 Nei, ingen 
storulykke-
virksomheter 
innenfor 
planområdet. 


Utslipp av farlige stoffer  
Akutt forurensning  


Næringsvirksomhet/industri 
Ulykker i næringsområder med 
samlokalisering av flere 
virksomheter som håndterer 
farlige stoffer og/ eller farlig 
avfall 


• DSBs veileder om sikkerheten 
rundt storulykkevirksomheter 
• FAST – anlegg og kart (DSB) – 
oversikt over virksomheter som 
oppbevarer farlig stoff over visse 
mengder (pålogging) 


 Nei, ingen 
virksomheter 
som håndterer 
farlige stoffer 
og/ eller farlig 
avfall innenfor 
planområdet. 


Brann 
Brann i bygninger og anlegg • Veileder TEK 17, kap. 11 (om 


tilgang for nødetater, 
dimensjonering av slokkevann, 
responstid, behov for nye/økte 
beredskapstiltak etc.) 


 Nei, ingen 
relevant 
industri 
innenfor 
planområdet. 
Heller ikke syke-
hus/-hjem, 
skole, 
barnehage, 
idrettshaller / 
tribuneanlegg, 
asylmottak, 
fengsel / arrest, 
hotell, store 
arbeidsplasser, 
verneverdig / 
fredet 
kulturminne. 


Større transportulykker 
Veg   Nei, ingen 


større veger 
innenfor 
planområdet.  


Bane  Nei, ingen 
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jernbane 
innenfor 
planområdet.  


Luft  Nei, ingen 
luftfart innenfor 
planområdet. 


Sjø  Nei, ikke 
nærhet til sjø. 


Naturfare Ekstremvær 
Overvann • Klimaprofil for fylket 


• Vestfold fylkeskommune: 
Veileder for lokal handtering av 
overvann i kommuner (COWI) 
• Norsk Vann veileder: 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 
• NVE om urbanhydrologi (med 
lenke til faktaark om blågrønne 
strukturer, utarbeidet av Oslo 
kommune) 
• Risikoanalyse av regnflom i by 
(DSB) inkl. hensynet til 
klimaendringer 


Ja, det må 
undersøkes 
og utdypes i 
ROS-
analysen. 


 


Flom og erosjon  
Flom i store vassdrag (nedbørfelt 
<20 km2) 


• Klimaprofil for fylket 
• NVE s karttjenester 
• NVE s retningslinjer, veiledere og 
faktaark i arealplanlegging 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav) 
og § 7-2 (sikkerhet mot flom og 
stormflo) 


 Nei, ingen store 
vassdrag som 
påvirker 
planområdet. 


Flom i små vassdrag (nedbørfelt 
>20 km2) 


 Nei, ingen små 
vassdrag som 
påvirker 
planområdet. 


Erosjon langs vassdrag og kyst • Klimaprofil for fylket 
• Veileder TEK 17 § 7-2, fjerde ledd 
• NVE s retningslinjer, veiledere og 
faktaark 


 Nei, ingen 
vassdrag eller 
kystlinje i 
nærheten. 


Skred i bratt terreng  
Løsmasseskred/jordskred • Klimaprofil for fylket 


• NVE s retningslinjer, veiledere og 
faktaark 
• NVE s karttjenester 
• NVE: Prosedyrebeskrivelse og to 
rapportmaler for avklaring av 
skredfare i bratt terreng, tilpasset 
behovene på kommuneplan- og 
reguleringsplannivå. 
• NVE -rapport 77/2016. Fare- og 
risikoklassifisering av ustabile 
fjellparti. Faresoner, 
arealhåndtering og tiltak. 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav) 
og TEK 17, § 7-3 (sikkerhet mot 
skred) 


 Nei, ikke 
potensiell 
skredfare i bratt 
terreng (se eget 
notat). 


Flomskred  
Snøskred  
Sørpeskred  
Steinsprang/steinskred  


Andre skred  
Fjellskred (med flodbølge som 
mulig følge) 


• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning) § 7-1 (generelle krav), 
TEK 17, § 7-3 (sikkerhet mot skred) 
og § 7-4 (sikkerhet mot skred, 


 Nei, ingen 
mulighet for 
flodbølge. 
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unntak for flodbølge 
som skyldes fjellskred) 


Kvikkleireskred (i områder med 
marine avsetninger) 


• Klimaprofil for fylket 
• NVEs retningslinjer, veiledere og 
faktaark 
• NVEs karttjenester 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav), 
§ 7-3 (sikkerhet mot skred) og §7-3, 
annet ledd (kvikkleireskred) 


Ja, det må 
undersøkes 
og utdypes i 
ROS-
analysen. 


 


Stormflo og havnivåstigning  
Stormflo i kombinasjon med 
havnivåstigning 


• Klimaprofil for fylket 
• DSB: Havnivastigning og stormflo. 
Samfunnssikkerhet i kommunal 
planlegging (med tall for stormflo 
og havnivastigning i hver 
kystkommune, tilpasset 
sikkerhetsklassene i TEK 17 for flom 
og stormflo). 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav) 
og § 7-2 (sikkerhet mot flom og 
stormflo) 


 Nei, ikke 
nærhet til hav. 


Skog- og lyngbrann  
Skog- og lyngbrann (tørke) • Klimaprofil for fylket 


• Kart.dsb.no, Brann og brannvesen 
/ Skogdata / Brannfarepotensiale 
(veiledningstekst lagt inn MV/2020) 


Ja, utdypes i 
ROS-
analysen. 


 


 


 


SJEKKLISTE FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
Mal for ROS-analyse fra Nordre Follo kommune 


Hendelse/situasjon Aktuelt: ja/nei Kommentar 


Natur-, klima- og miljøforhold 
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 


1 Masseras /skred Ja Kan være utsatt for kvikkleire. 


2. Snø / isras Nei  


3. Flomras Nei  


4. Elveflom Nei  


5. Tidevannsflom Nei  


6. Radongass Ja Kan være utsatt for radongass. 


7. Vind Nei  


8. Nedbør Ja Overvann må håndteres. 


9. Sårbar flora Nei  


10. Sårbar fauna - fisk Nei  


11. Naturvernområder Nei  


12. Vassdragsområder Nei  


13. Fornminner Mulig Det er ikke kjente kulturminner eller fornminner 
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14. Kulturminner Mulig innenfor planområdet per i dag. Dette vil bli undersøkt 
nærmere av fylkeskommunen gjennom planarbeidet. 


Bygde omgivelser 
Kan tiltak i planen få virkninger for: 
15. Veg, bru, 
kollektivtransport 


Nei  


16. Havn, kaianlegg Nei  


17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 


Nei  


18. Skole barnehage Nei  


19. Tilgjengelighet 
for utryknings-
kjøretøy 


Nei  


20. Brannslukningsvann Nei  


21. Kraftforsyning Nei  


22. Vannforsyning Nei  


23. Forsvarsområde Nei  


24. Rekreasjonsområder Nei  
Forurensningskilder 
Berøres planområdet av: 


25. Akutt forurensing Nei  


26. Permanent 
forurensing 


Nei  


27. Støv og støy; 
industri 


Nei  


28. Støv og støy; trafikk Ja Retningslinje T-1442 Behandling av støy i 
arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet.  


29. Støy; andre kilder Nei  


30. Forurenset grunn Nei  


31. Høyspentlinje Nei  


32. Risikofylt industri 
(kjemikalier, 
eksplosiver, olje/gass, 
radioaktivitet) 


Nei  


33. Avfallsbehandling Nei  


34. Oljekatastrofe-
område 


Nei  


Forurensing 
Medfører tiltak i planen: 
35. Fare for akutt 
forurensing 


Nei  


36. Støy og støv fra Nei  
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trafikk 


37. Støy og støv fra 
andre kilder 


Nei  


38. Forurensing av sjø Nei  


39. Risikofylt industri Nei  
Transport 
Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig 
gods 


Nei  


41. Vær/føreforhold 
begrenser 
tilgjengelighet 


Nei  


42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 


Nei  


43. Ulykker med 
gående/ syklende 


Nei  


44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 


Nei  


Andre forhold 
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 


45. Fare for 
terror/sabotasje 


Nei  


46. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
vannstand 


Nei  


47. Fallfare ved 
naturlige 
terrengformasjoner 
samt gruver, sjakter og 
lignende 


Nei  


48. Andre forhold Nei  
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Forord 


Vardåsveien Bolig AS ønsker legge til rette for utvilking av området mellom 
Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, innenfor 1 
kilometer fra Ski stasjon. Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet 
og gode private og felles utearealer. I kommuneplanen er det meste av 
planområdet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. 


Denne stedsanalysen er del av planintiativet, som sendes kommunen ved 
anmodning om oppstartsmøte. Hensikten med stedsanalysen er å identifisere 
stedlige forhold og premisser som kan eller bør ha innvirkning på bruk og 
utforming av området i fremtiden. Stedsanalysen redegjør for planområdets 
egenskaper i dagens situasjon.  
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1. Analyseområdet og planområdet 


1.1. Analyseområdet 


 


Figur 1. Analyseområdet og planområdet 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


Kartutsnittet med analyseområdet og planområdet for Vardåsveien. 
Avgrensningen av analyseområdet inkluderer variasjonen i strukturer, 
funksjoner og bebyggelse i umiddelbar nærhet av planområdet, for å 
identifisere stedlige forhold og premisser som kan eller bør ha innvirkning 
på bruk og utforming av planområdet. 


Analyseområdet viser viktige funksjoner i nærheten av planområdet, som 
Ski sykehus, Ski stasjon og jernbanelinjen, Ski stadion, boligområder, 
jordbruksområder og friområder med småvann. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart). 



https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart
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1.2. Planområdets avgrensning 


Figur 2. Planområdets avgrensning vist på gjeldende regulering. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


Planområdet følger delvis reguleringsgrenser og delvis eiendomsgrenser. 
Planområdet inkluderer Vardåsveien 2, 4, 6a-e, 8, 10 og privat avkjørsel, 
totalt 12 882 m2. 


Figur 3. Planområdets avgrensning med eiendomsstørrelser. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart)  
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2. Overordnede føringer og planstatus 


2.1. Kommuneplanens arealdel 


2.1.1. Arealformål 


 


Figur 4. Arealformålene i kommuneplanens arealdel, Kommuneplan for Nordre Follo. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


Kommuneplan for Nordre Follo 2019 – 2030 ble vedtatt 12.06.2019. 
Planområdet er avsatt til eksisterende og fremtidig boligbebygelse i 
kommuneplanens arealdel.  


Utdrag fra planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel: 


For Vardåsveien 2,4 og 6 skal utviklingen bygge på følgende føringer:  


• Boligbebyggelse og tetthet tilpasses områdets karakter  


• Støyforholdene skal vektlegges tungt i videre planbehandling, med 
sikte på å oppnå tilfredsstillende støyforhold for beboerne  
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2.1.2. Kommuneplanens temakart 


Oversikt over kommuneplanens temakart som kan ha innvirkning på området 


Temakart Tema Er planområdet innenfor 
avgrensningen? 


Temakart 1 Prioritert utbyggingsområde (stiplet strek) 


 


Nei, men hoveddelen av 
planområdet er likevel avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse med 
høy arealutnyttelse i 
kommuneplanen. Området er 
innenfor 10 minutter gange og 1 
km radius fra Ski stasjon. 


Temakart 2 Sikringssoner – jernbane H190-2 og tunnel 
H130-1 


Nei 


Temakart 3 Støysoner bane – H210 Rød og H220 Gul Delvis innenfor gul støysone 


Temakart 4 Støysoner veg – H210 Rød og H220 Gul Delvis innenfor rød støysone 
Delvis innenfor gul støysone 


Temakart 5 Andre støysoner – skytestøy Nei 


Temakart 6 Støysoner helikopter Nei 


Temakart 7 Fareområde flom Nei 


Temakart 8 Fareområde høyspent Nei 


(Temakart 9) Rekkefølgekrav til infrastruktur - 


Temakart 10 Friluftsliv og turdrag – H530 Nei, men grenser inntil i nord 


Temakart 11 Bevaring naturmiljø Nei 


Temakart 12 Bevaring kulturmiljø – H570 Innenfor hensynssone H570-3 
bevaring av kulturlandskap 


Temakart 13 Båndlegging kulturminner Nei 


Temakart 14 Gjennomføringssone – krav om felles 
planlegging 


Nei 


Temakart 15 Gjennomføringssone – omforming Nei 


Temakart 16 Mulighet for kvikkleire – H310 Innenfor faresone H310-1 med 
mulighet for kvikkleire 


Temakart 17 Storulykkevirksomheter Nei 
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2.1.3. Utdrag fra relevante bestemmelser i kommuneplanen 


Variert boligsammensetnig 


Ved regulering av boligområder stilles det blant annet krav om varierte 
boligtyper, boligstørrelser, felleslokaler og universell utforing. 


Uteoppholdsarealer 


Figur 5. Krav til uteoppholdsarealer til boliger. Blokkbebyggelse utenfor prioritert 
utbyggingsområde er uthevet. 


Lekeplasser 


Arealkrav for lekeplasser til boliger 


Minst 50 % av felles MUA skal settes av til lekeplasser  


Type lekeplass Arealet avsatt til lekeplass fordeles slik 


Lekeplasser for små barn 20 % 


Nærlekeplass 40 % 


Strøkslekeplass 40 % 


Figur 6. Femti prosent av felles uteoppholdsareal MUA skal fordeles på ulike typer 
lekeplasser, slik at barn i alle aldre får dekket sitt behov for aktivitet. 


Minimumsstørrelser for hver lekeplass 


Type lekeplass Antall boenheter Minimumsstørrelse m2 


Lekeplasser for små barn Fra første boenhet 50 


Nærlekeplass og 
strøkslekeplass slås sammen 


1-30 50 


30-200 600 


Nærlekeplass Flere enn 200 600 


Strøkslekeplass Flere enn 200 2500 


Figur 7. Størrelsen på lekeplassene er avhengig av antall boenheter. 


  


Arealkrav for uteoppholdsarealer til boliger 


Minste uteoppholdsareal MUA utenfor prioritert utbyggingsområde 
(ved byggning med fem eller flere boenheter) 


Bebyggelsestype Felles MUA per 100 m2 BRA  Privat MUA m2 


Frittliggende 
småhusbebyggelse 


25 150 


Konsentrert 
småhusbebyggelse 


50 70 


Blokkbebyggelse 50 5 


Innenfor prioritert 
utbyggingsområde 


30 5 
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Parkeringsplasser for bil, motorsykkel og sykkel 


Parkeringsdekning for bil, motorsykkel og sykkel 


Norm for parkeringsplasser utenfor prioritert utbyggingsområde 


Formål Biler  
(min-maks) 


Motorsykler 
(min-maks) 


Sykler 
(minimum) 


Blokkbebyggelse 0,7 – 1,2 plasser 
per boenhet 


0,2 plasser per 
boenhet 


2,5 plasser per 
100 m2 BRA bolig 


Enebolig og 
tomannsbolig 


2 - 


Konsentrert 
småhusbebyggelse 


1,2 – 1,5 0,2 


Figur 8. Antall bilparkeringsplasser er avhengig av antall boenheter, mens 
sykkelplassene bestemmes ut fra m2 BRA bolig. 
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2.2. Gjeldende reguleringsplaner 


 


Figur 9. Planområdet er regulert gjennom to reguleringsplaner. 


Reguleringsplan for Vardåsen, vedtatt 04.12.1974 


• Gjelder for Vardåsen 2, 4, 6a-e, samt 10 
• Formål: Frittliggende småhusbebyggelse 
• Utnyttelse: Maks 24 % BYA 
• Høyder: Maks mønehøyde 8,5 m, maks gesimshøyde 6 m 
• Byggegenser: Mot Langhusveien 30 m til midt regulert vei, mot 


Vardåsveien 12,5 m til midt regulert vei 


Reguleringsplan for Vardåsveien 8, vedtatt 19.10.2011 


• Formål: Frittliggende småhusbebyggelse, offentlig tjenesteyting og 
felles avkjørsel 


• Utnyttelse: Maks 26 % BYA 
• Høyder: Maks mønehøyde 8,5 m, maks gesimshøyde 6 m 
• Byggegenser: Mot Vardåsveien 12,5 m til midt regulert vei 
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2.3. Andre strategier, prinsipper, verdier og kvaliteter 


Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 2015 


Figur 10. Regional areal- og transportstruktur. 


Ski er utpekt som regional by, regionalt område for arbeidsplassintensive 
virksomheter og særlig innsatsområde for økt 
næringsutvikling.Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. All 
trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektivtransport.  
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Bruk sykkelen i hverdagen! Sykkelstrategi for Ski kommune, vedtatt 
12.06.2019 


Sykkelstrategien følger opp målsettingen i Regional plan for areal og 
transport, og skal legge til rette for at det blir attraktivt og trygt å sykle.  


Hovedmålene i planen er: 


1 Innen 2023 skal Ski ha en sykkelandel på 10%  


2 Innen 2030 skal Ski ha en sykkelandel på 20%  


3 I Ski skal det oppleves attraktivt og trygt å sykle  


4 Sykkel skal fremstå som et mer attraktivt fremkomstmiddel enn bil for 
reiser under 3 km  


5 Innen 2023 skal 80 % av barn og unge gå eller sykle til skolen  


6 Økt tilfredshet blant innbyggerne som velger sykkel som 
framkomstmiddel 


Dette krever helhetlig satsing og tilrettelegging av infrastruktur, med gode 
sammenhengende ruter for syklistene og trygg og praktisk sykkelparkering 
ved reisens målepunkter.  


Langs planområdet er det etablert gang- og sykkelvei i Langhusveien, som 
er del av nasjonal sykkelrute nr. 7 fra Halden til Trondheim. Gang- og 
sykkelvei i Vadåsveien fra Langhusveien til Ski sykehus er markert i planen 
som tiltak med første prioritet. 


2.4. Statlige planretningslinjer og føringer 


Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 


Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem 
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange.  
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, samt rundskriv T-2/08 Barn og planlegging (Styrke barn og 
unges interesser i planleggingen (T-2/08) og Barn og unge og planlegging 
etter plan- og bygningsloven (T-1513)  


Hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og godt nærmiljø 
må ivaretas. Dette gjelder blant annet å skape trygge oppvekstmiljø med 
gode møtesteder, muligheter for lek og aktivitetsfremmende omgivelser. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 


Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  


Formålet med retningslinjen er å legge til rette for langsiktig 
arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen skal legges 
til grunn ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, for å vurdere ny 
arealbruk i støyende omgivelser og/eller eventuelle konsekvenser av nye 
støykilder. Retningslinjen avgir utendørs støygrenser ved etablering av nye 
boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes angis 
utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel 
veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. Retningslinjen anbefaler 
beregning av gule og røde støysoner rundt blant annet industribedrifter, og 
inneholder grenseverdier som del av vurderingsgrunnlaget for arealbruken. 


Flom- og skredfare i arealplaner (NVE, retningslinje nr. 2/2011, sist 
revidert 22.05.2014) 


Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt 
hensyn til i arealplaner, slik at det gjøres riktige utredninger i de ulike 
plannivåene i henhold til plan- og bygningsloven. Retningslinjene gjelder 
fare for alle typer flom-, erosjons- og skredprosesser, samt flodbølger som 
kan oppstå som følge av skred. Retningslinjene gjelder i utgangspunktet fare 
som er knyttet til naturlige prosesser og naturlig terreng. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal potensiell skredfare alltid vurderes. 
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3. Historisk utviklingHistorisk utvikling 


3.1. Historisk utvikling 


  


1956 1978 


  


1987 2002 


Figur 11. Flyfoto som viser utviklingen av Ski fra 1956 til 2002 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


  



https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart
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2008 


 


2019 


Figur 12. Flyfoto som viser utviklingen av Ski de siste 12 årene, fra 2008 til 2019 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


 


Figur 13. Ski stasjon i åpningsåret 1879, sett mot sør. I bakgrunnen bølgende 
åkerlandskap. (digitaltmuseum.no / Norsk jernbanemuseum). 


Åpningen av jernbanen i 1879 markerte starten på Ski som fremtidig by. 
Allerede fra starten delte jernbanen seg i to spor ved Ski, vestre linje (via 
Moss og Fredrikstad) og østre linje (via Askim og Rakkestad). Linjedelingen 
medførte at Ski stasjon tidlig ble et knutepunkt for togtrafikken. 


1879-1956: Utvikling med spredt boligbebyggelse. Ingen klar 
sentrumsbebyggelse, men vei- og tomtestrukturen i sentrum er relativt godt 
etablert. Rådhuset ble ferdigstilt i 1956. I planområdet er det bebyggelse i 
Vardåsveien 6a og 8 presteboligen. Det relativt flate landskapet sørvest for 
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Vardåsen ble bebygget med enkelte eneboliger. Røde Kors sykestue ble 
bygget på Vardåsen i 1938. 


1956-1978: Mellom stasjonen og rådhuset ble det etablert tydelig 
sentrumsbebyggelse, og Rådhuset ble utvidet med påbygg. I hele Ski er det 
bygget flere småhus. På Vardåsen ble sykestuen revet, og Ski sykehus 
oppført i 1977. Rundt sykehuset er det også flere store boligprosjekter med 
eneboliger, flermannsboliger og barnehage. Langhusveien ble oppgradert og 
rettet ut, og boligen i Vardåsveien 2 ble oppført mellom Langhusveien og 
Vardåsveien. Ski skole ble utvidet. 


1978-1987: Vardåsveien 4 ble oppført. Sentrumsbebyggelsen ble utvidet 
østøver mot Ski skole. Den nordlige delen av Torget ble oppgradert, mens 
den sørlige delen fungerte som parkeringsplass Vardåsen fremstår med 
omtrent samme bebyggelse som i dag. 


1987-2008: Generelt ble det bygget ut med nye småhus på ledige tomter, 
sælig i randsonene av sentrum. Sentrumsbebyggelse utvides sørover, og Ski 
storsenter ble ferdigstilt i 1995, og utvidet noe senere. 


2008-2019: Store arbeider og terrenginngrep på den nye Follobanen, med 
tilrettelegging for dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Første del av den nye 
stasjonen åpnet august 2020, mens Follobanen skal åpnes i 2022. I 2015 ble 
Ski utpekt som regional by i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 


 


Figur 14. Ski stasjon i august 2020. I bakgrunnen til venstre hever Vardåsen seg over 
det omkringliggende landskapet. (Foto Bane Nor / Geir Roer) 







 


STED SANA LYSE  –  VARDÅ SVEIE N,  N ORDRE FOLLO  
19  


3.2. Bebyggelsesstruktur rundt planområdet 


 


Figur 15. Bebyggelsesstruktur med småhus og sykehus. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


På og ved Vardåsen består bebyggelsen av frittliggende småhus og 
eneboliger bygget gjennom de siste hundre årene. Småhusene har ingen 
enhetlig struktur, og har ulik størrelse, arkitektur, fargebruk og plassering på 
tomtene. I Vardåsveien nord for planområdet er det tydeligere 
bebyggelsesstruktur på noen større boligutviklingsprosjekter med eneboliger 
i kjede som ble bygget på 1970-tallet. Mot øst er Ski sykehus en stor struktur 
omkranset av parkeringsflater som skiller seg klart fra småhusene. 
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3.3. Kulturminner 


 


Figur 16. Registrerte kulturminner. (Kulturminnesøk.no) 


Analyseområdet er rikt på kulturminner. Registreringene i 
kulturminnesøk.no viser særlig kulturminner fra jernalderen, med funn av 
gravfelt med gravhauger, kokegroper, bergkunst og spydspiss. Der er også 
funnet fiskesøkke fra steinalderen. På Vardåsen sør og øst for planområdet 
er det to gravfelt med gravhauger.  


Det er ingen eksisterende kulturminner innenfor planområdet. I Vardåsveien 
8 var det inntil nylig en SEFRAK-registrert prestebolig, Villa Solvang, som 
nå er revet.  
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3.4. Kulturmiljø 


 


Figur 17. Kommuneplanens temakart for kulturmiljø. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


Planområdet er innenfor hensynssone H570-3 Kulturlandskap mellom 
middelalderkirkene og moreneryggene i kommuneplanens temakart for 
kulturmiljø.  


Det skal legges vekt på å bevare verdifulle kulturlandskap, kulturminner og 
kulturmiljø.Innenfor hensynssonen har kommuneplanen retningslinjer om at 
planarbeid som kan berøre viktige kulturmiljø eller sammenhengende 
kulturlandskap skal utrede konsekvensene for kulturlandskap og kulturmiljø, 
med særlig vekt på landskapsbilde.  


Selv om planområdet er innenfor hensynssonen, berører det ikke dirkekte 
viktige kulturmiljøer eller sammenhengende kulturlandskaper. 
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4. Natur 


4.1. Vann og bekker 


Figur 18. Vann og bekker. Avgrensningen av verneplan for Mossevassdraget er vist 
med stiplet strek. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Analyseområdet har flere vann, dammer og bekker. Vannene er viktige 
lokaliteter for flora og fauna, men ingen av dem inngår i verneplan for 
Mossevassdraget. Lokalt rundt vannforekomstene er det markert med 
aktsomhetsområde for flom. Planområdet berører ikke vann, bekker eller 
mulige flomsoner. 


 


Figur 19. Aktsomhetsområder for flom.  
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4.2. Jordbruk og skog 


 


Figur 20. Jordbruksarealer og skog. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Høyereliggende områder som åser, koller og skrenter er stort sett skogkledt, 
ellers består de ubebygde delene av analyseområdet hovedsakelig av større 
områder med dyrket mark av svært god og god jordkvalitet. 
Skogsforekomstene er klassifisert etter alder, og nord på Vardåsen finnes det 
små lommer med gammel og eldre skog. Trærne innenfor planområdet er 
ikke klassifisert, og planområdet berører heller ikke jordbruksarealer. 
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4.3. Viktige naturtyper 


 


Figur 21. Utvalgte og viktige naturtyper. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Kapelldammen og Rullestadtjernet er registrert som svært viktig naturtype 
(A-verdi) med ferskvann og våtmark. Lokaliteten innheholder blant annet 
den rødlistede arten nikkebrønsle. 


Rullestadtjernet er registrert som naturreservat og svært viktig naturtype (A-
verdi) våtmarksreservat. Lokaliteten innheholder blant annet den rødlistede 
arten kjempesoleie, samt sjelden og sårbare øyenstikkere.  


Analyseområdet inneholder også flere forekomster av den utvalgte 
naturtypen hule eiker. Forekomstene er henholdsvis vurdet til svært viktig 
naturtype (A-verdi), og lokalt viktig naturtype (C-verdi). 
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4.4. Registrerte arter 


 


Figur 22. Arter av særlig forvaltningsinteresse. 
(https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Analyseområdet har registreringer av truede og sårbare arter (eksempelvis 
sanglerke, sivspurv, vaktel, alm, ask, kjempesoleie og elvemusling). 
Registeringene er særlig konsentrert i tilknytning til Rullestadtjernet og 
Kapelldammen, men finnes også som enkeltforekomster. Den fredete 
øyenstikkerarten gulflekktorvlibelle er registrert ved Rullestadtjern. Langs 
veier og jernbanen er det registrert fremmede arter. 


Innenfor planområdet er det ikke registrert arter av særlig 
forvaltningsinteresse, men det er funnet fremmede arter som hagelupin langs 
Langhusveien. 


Hele området er innenfor forvaltningsområde for ulv og gaupe. Det er ikke 
reistrert vilttrekk gjennom området, men nord for Rullestadtjernet er det 
markert med et lokalt viktig viltområde for rådyr. 
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5. Landskap 


5.1. Marine avsetninger og bart fjell 


 


Figur 23. Løsmassekart som viser områder med bart fjell på Vardåsen, tykke strand- 
og havavsetninger ved jordbruksområdene, og moreneryggene som ble avsatt ved 
siste istid. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Moreneavsetningene er viktige landskapselementer, og går som et svakt 
høydedrag gjennom Ski sentrum. Morenen består av sand og grus som ble 
avsatt under siste istid for omtrent ti tusen år siden. Ellers er analyseområdet 
preget av tykke hav- og strandavsetninger, som gir gode jordbruksarealer. 
Åser og koller av grunnfjell hever seg over de bølgende jordbruksarealene.  


Vardåsen med planområdet ligger på en slik høyde i landskapet, og 
Vardåsveien 6, 8 og 10 er markert i kartet med bart fjell og fjell med 
usammenhengende løsmasser. Vardåsveien 2 og 4 er markert med hav- og 
fjordavsetning i tykt dekke. 
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5.2. Mulighet for kvikkleire i marine avsetninger 


 


Figur 24. Planområdet er innenfor områdene med mulighet for kvikkleire i 
kommuneplanens temakart. Den øvre delen av Vardåsen ligger høyere enn grensen 
for marine avsetninger. (https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 


Planområdet ligger i overgangssonen mellom bart fjell og strand-og 
havavsetninger i løsmassekartet. I alle områder med marine avsetninger kan 
det være mulighet for kvikkleire. I kommuneplanens temakart er 
planområdet markert innenfor områdene med mulighet for kvikkleire. 
Erfaringsvis er det svært liten sannsynlighet for kvikkleire innenfor den 
skrånende delen av planområdet, som stedvis har bart fjell. Vardåsveien 2 og 
4 er bygget på tidligere jordbruksarealer (se kart fra 1956 i kapittel 3.1). Det 
er funnet kvikkleire på jordbruksområdene under byggingen av den nye 
Follobanen, og disse to tomtene kan ha sannsynlighet for kvikkleire. 


Reguleringsplanen må dokumentere at sikkerhet mot kvikkleire er ivaretatt i 
henhold til NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred, og dette blir tema i 
ROS-analysen. 
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5.3. Topografi og karaktertrekk i landskapet 


 


Figur 25. Karakteristiske landskapstrekk er særlig høydedraget med Vardåsen og det 
lavereliggende, bølgende jordbrukslandskapet. 
(https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Landskapet kjennetegnes av et bølgende jordbrukslandskap med enkelte 
skogkledde åser som hever seg over landskapet. Vardåsen er den høyeste av 
åsene i området, og er 170 meter over havet, som tilsvarer omtrent 45 meter 
høyere enn småvannene. På det høyeste punktet står en telmast.  


Vest på Vardåsen heller terrenget noe brattere ned mot Langhusveien. En 
bratt skrent markerer et tidligere steinbrudd. Fylkesveien følger overgangen 
mellom terrengformene langs foten av Vardåsen. Kirkeveien er et gammelt 
veifar som følger toppen av moreneavsetningene. Ellers preges landskapet 
av svake forsenkninger med grunne småvann. 


Terrenget umiddelbart rundt Follobanen er menneskeskapt, men preger 
likevel landskapet med karakteristiske trekk som rette linjer, skjæringer og 
fyllinger. 
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6. Mobilitet og målpunkter 


 


Figur 26. Skoler, barnehager, transport og idrettsanlegg i nærområdet. Jernbane og 
jordbruk danner barrierer i mobiliteten. 


6.1. Skole, skolevei og barnehager 


Planområdet hører til skolekrets for Ski barne- og ungdomsskole. Skolen er 
omtrent 5 minutters gange fra planområdet, og skoleveien går på adskilt 
gang- og sykkelvei helt frem til rundkjøringen foran skolen. Det er flere 
barnehager i nærområdet. 


6.2. Idrett, aktiviteter, friluftsliv og rekreasjonsarealer 


Det er flere idrettsanlegg i området. Ski idrettsplass inneholder matchbane, 
treningsbane med naturgress, to kunstgressbaner og friidrettsbane. På Ski 
skole ligger Ski bad med 16,5 metersbasseng. Kjellern fritidssenter ligger 
sør for skolen. Kommunen omfatter for øvrig av store natur- og 
friluftsområder. Mesteparten av disse områdene er innenfor markagrensen. 
Fra Vardåsen kan man spenne på seg skiene eller vandre langt inn i Øst- og 
sørmarka. 
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6.3. Tog og buss 


Vardåsen ligger kun 10 minutters gange fra Ski stasjon, og jernbanen er den 
viktigste kollektivtransporten for Ski. Når Follobanen åpner for fullt i 2022 
vil reisetiden mellom Ski og Oslo bli reduseret til 11 minutter. I 
Langhusveien går det 10-minutters bussrute mellom Langhus og Ski stasjon, 
og videre til Drøbak. Jernbanelinjen er svært viktig for reiser til og fra Ski, 
og er en forutsetning for veksten i innbyggere og at Ski er utpekt som 
regionby. Samtidig danner jernbanelinjen sammen med de store områdene 
med dyrket mark, en tydelig barriere mellom øst og vest i Ski. 


6.4. Sentrum med kjøpesenter  


Ski Storsenter har 145 butikker og spisesteder, et kurs- og konferansehotell, 
kino, bibliotek, bowling, helhetsterapi, legesenter og tannlegesenter. 
Senteret har 2000 gratis parkeringsplasser, og kunder fra et stort omland. 
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7. Folkehelse 


7.1. Solinnfall 


 


Figur 27. Figuren viser soloppgang og solnedgang på henholdsvis sommersolverv, 
jevndøgn og vintersolverv. (data fra 
https://www.timeanddate.no/astronomi/maane-tider/norge/ski) 


Planområdet i Vardåsveien heller mot sørvest og kjennetegnes av gode 
solforhold gjennom hele året. 


7.2. Luftkvalitet 


Det er ikke funnet særskilte problemer med luftkvaliteten i forbindelse med 
stedsanalysen. Ved regulering skal Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-
1520/2012, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
denne, skal legges til grunn. 
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7.3. Lokalklima og mulige fremtidige klimaendringer 


Planområdet har et lokalklima som er karakteristisk for Osloregionen, og 
som er beskrevet i Klimaprofil for Oslo og Akershus (Norsk 
klimaservicesenter, 2017):  


«Nær Oslofjorden er det relativt milde vintre, mens det er kjøligere i 
lavtliggende indre deler av området. Sommerstid er det relativt høye 
temperaturer i hele regionen. Området nær Oslofjorden har således landets 
høyeste antall dager i året med middeltemperatur over 20 °C. Årsnedbøren 
varierer fra rundt 700 mm nær Oslofjorden og i østlige deler av Akershus, til 
over 1000 mm i høytliggende områder i Nordmarka og Romeriksåsene. For 
kortvarige, intense nedbørepisoder har området nær Oslofjorden landets 
høyeste dimensjonerende nedbørverdier. 


Det ventes ikke at det storstilte klimamønsteret endres vesentlig, men nivået 
for de fleste klimaelementene vil endres. Det beregnes at årstemperaturen i 
Oslo og Akershus øker med ca. 4 °C, og årsnedbøren øker med ca. 15 % i 
løpet av århundret sammenliknet med perioden 1971-2000. Dager med mye 
nedbør kommer hyppigere, og med økt nedbørintensitet. Temperaturen 
beregnes å øke mest vinter og vår, og minst om sommeren. For vind viser 
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor.» 


 


Sommerhalvåret, hele døgnet Vinterhalvåret, hele døgnet 


 


Figur 28. Vindroser med gjennomsnittsvind for henholdsvis sommerhalvåret og 
vinterhalvåret, de siste tre årene. Sørlige og sørøstlige vinder dominerer både 
sommer og vinter. Hyppighet i prosent. Data fra målestasjon med vinddata i Kolbotn 
(Meterologisk institutt).  
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Sommerhalvåret kl. 16.00 til 20.00 Hele året 


 


Figur 29. Vindroser med vind for henholdsvis sommerhalvåret klokken 16.00 til 
20.00, og gjennomsnitt for hele året, de siste tre årene. Ettermiddagsvinden i 
sommehalvåret domineres av sørlige og sørvestlige vinder. Hyppighet i prosent. Data 
fra målestasjon med vinddata i Kolbotn (Meterologisk institutt). 
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7.4. Støy 


 


Figur 30. Støy fra veg og bane. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 


Innenfor gule og røde støysoner har kommuneplanen krav om at alle tiltak 
skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende. Det er kun er tillatt å etablere nye boliger dersom spesifikke 
krav til støygrenser innendørs, og utendørs ved fasade og på uteareal, 
oppfylles. For utendørs støy skal Retningslinjer for støy i arealplanlegging, 
T1442/2016 legges til grunn for nye boliger. For innendørs støy skal 
støykrav i byggteknisk forskrift oppfylles. 


Planområdet er delvis innenfor rød støysone fra veg, og delvis innenfor gul 
støysone fra veg og jernbane. Støyforholdene vil bli løst i henhold til 
kravene. 
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8. Anbefalingskart 


8.1. Oppsummering av stedsanalysen 


 


Figur 31. Oppsummering av stedsanalysen sammenstiller de viktigste eksisterende 
elementene rundt planområdet, og viser hvordan de påvirker planområdet. 


Samlet stedsanalyse oppsummerer de stedlige forholdene og premissene 
som har innvirkning på bruken og utformingen av området. Planområdet er 
del av småhusområdene på Vardåsen. Planområdet heller mot vest og 
sørvest, har fin utsikt ut over jordbruksområder og Ski sentrum, og har gode 
solforhold. Sykehusområdet til øst dekker den høyeste og relativt flate delen 
av Vardåsen. Selv om sentrum er under 1 kilometer unna, utgjør 
jernbanensporene og åkrene store områder og barrierer der ingen skal ferdes. 
Jernbanen og Langhusveien er støykilder, og veistøy i rød og gul sone 
påvirker deler av planområdet. Planinitiativet må utformes slik at 
støyforholdene for den nye bebyggelsen blir tilfredsstillende. Mot nord 
starter naturområdet som strekker seg helt til Marka. 
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8.2. Anbefalingskartet og anbefalingene 


 


Figur 32. Anbefalingskartet viser hovedprinsippene for utformingen og plasseringen 
av bebyggelsen slik at det skapes god bokvalitet og skjermede, solrike utearealer. 


Anbefalingskartet viser hvordan premissene fra stedsanalyser påvirker 
utformingen av planinitiativet. På grunn av støyforholdende foreslår 
planintitiativet skjermende lamellbebyggelse langs Lofthusveien, i 
kombinasjon med støyskjerm langs gang- og sykkelveien. På den måten vil 
utearealene ikke bli utsatt for støy. Samtidig er bebyggelsen plassert slik at 
det skapes flere soner av utearealene, der alle har sol og utsyn. Mot 
småhusene i øst foreslår planinitiativet en mer frittliggende punkthusstruktur 
som tilpasser seg naboene i øst. Helningen på terrenget i planområdet fører 
til at bebyggelsen på 3-5 etasjer glir inn i terrenget, og ikke oppleves for 
høy.  


I det videre arbeidet vil det bli særlig viktig å dokumentere støyforholdene 
på fremtidige fasader og utearealer, samt overgangen mellom fast fjell og 
marine avsetninger med mulighet for kvikkleire. 


  







 


STED SANA LYSE  –  VARDÅ SVEIE N,  N ORDRE FOLLO  
37  


 


 


 





		Forord

		Innhold

		1. Analyseområdet og planområdet

		1.1. Analyseområdet

		1.2. Planområdets avgrensning



		2. Overordnede føringer og planstatus

		2.1. Kommuneplanens arealdel

		2.1.1. Arealformål

		Utdrag fra planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel:



		2.1.2. Kommuneplanens temakart

		2.1.3. Utdrag fra relevante bestemmelser i kommuneplanen

		Variert boligsammensetnig

		Uteoppholdsarealer

		Lekeplasser

		Parkeringsplasser for bil, motorsykkel og sykkel





		2.2. Gjeldende reguleringsplaner

		Reguleringsplan for Vardåsen, vedtatt 04.12.1974

		Reguleringsplan for Vardåsveien 8, vedtatt 19.10.2011



		2.3. Andre strategier, prinsipper, verdier og kvaliteter

		Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 2015

		Bruk sykkelen i hverdagen! Sykkelstrategi for Ski kommune, vedtatt 12.06.2019



		2.4. Statlige planretningslinjer og føringer

		Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)

		Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, samt rundskriv T-2/08 Barn og planlegging (Styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08) og Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513)

		Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

		Flom- og skredfare i arealplaner (NVE, retningslinje nr. 2/2011, sist revidert 22.05.2014)





		3. Historisk utviklingHistorisk utvikling

		3.1. Historisk utvikling

		3.2. Bebyggelsesstruktur rundt planområdet

		3.3. Kulturminner

		3.4. Kulturmiljø



		4. Natur

		4.1. Vann og bekker

		4.2. Jordbruk og skog

		4.3. Viktige naturtyper

		4.4. Registrerte arter



		5. Landskap

		5.1. Marine avsetninger og bart fjell

		5.2. Mulighet for kvikkleire i marine avsetninger

		5.3. Topografi og karaktertrekk i landskapet



		6. Mobilitet og målpunkter

		6.1. Skole, skolevei og barnehager

		6.2. Idrett, aktiviteter, friluftsliv og rekreasjonsarealer

		6.3. Tog og buss

		6.4. Sentrum med kjøpesenter



		7. Folkehelse

		7.1. Solinnfall

		7.2. Luftkvalitet

		7.3. Lokalklima og mulige fremtidige klimaendringer

		7.4. Støy



		8. Anbefalingskart

		8.1. Oppsummering av stedsanalysen

		8.2. Anbefalingskartet og anbefalingene






R1 Referatmal for oppstartsmøte – 

Vardåsveien 2-10



		Møtedato

		



		Deltakere
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Om oppstartsmøte

Oppstartsmøte skal gjennomføres etter plan- og bygningsloven § 12-8, og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 og § 3. 

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget behandles. 

__________________________________________________________________________________

1. Konklusjon

[her skal det stå om planinitiativet tilfredsstiller forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1, og om forslagsstiller kan varsle oppstart av planarbeid, jf. pbl § 12-8. Det skal også stå kort om hva partene er enige om og hva man er uenige om]

2. Oppsummering av planinitiativet

		Plannavn/arbeidstittel

		



		Plan-ID

		



		Plantype

		Detaljregulering



		Adresse/stedsnavn

		Vardåsveien 2, 4, 6, 8 og 10



		Gnr./bnr. 

		Vardåsveien 2: 133/194, 1342 m2

Vardåsveien 4: 133/195, 1068 m2

Vardåsveien 6a: 130/5, 1125 m2

Vardåsveien 6b: 130/15, 805 m2

Vardåsveien 6c: 130/16, 726 m2

Vardåsveien 6d: 130/17, 838 m2

Vardåsveien 6e: 130/18, 1201 m2

Vardåsveien 6 avkjørsel: 130/4, 671 m2

Vardåsveien 8: 132/4, 3411 m2

Vardåsveien 10: 132/89, 1447 m2

Del av Vardåsveien: 133/311, 248 m2



		Eierstatus

		Vardåsveien 6a-e: Vardåsveien Bolig AS

Vardåsveien 6 avkjørsel: Vardåsveien Bolig AS

Vardåsveien 8: Nordre Follo kommune, dialog om kjøp 

Del av Vardåsveien: Nordre Follo kommune

Vardåsveien 2, 4 og 10: Private eiere 







Krav til planinitiativet er hjemlet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1. Ved bestilling av oppstartsmøte skal forslagsstiller samtidig sende planinitiativ, kart med planavgrensning, stedsanalyse og mulighetsstudie. 

		Planinitiativet skal redegjøre for

		Forslagsstillers oppsummering av planinitiativet

		Kommunens kommentar



		a) formålet med planen

		Formålet med planen er å legge til rette for utvikling med boligblokker med varierte leilighetsstørrelser, høy utnyttelse, god bokvalitet og gode utearealer i tråd kommuneplanen og kommunens ønsker for planområdet.

		[er kommunen enig med forslagsstillers fremstilling? Mangler forslagsstiller informasjon/har feil informasjon i planinitiativet?]



		b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

		Forslaget vil føre til mer varierte boligtypologier og boligstørrelser på Vardåsen.

		



		c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

		Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse – blokkbebyggelse (kode 1113)

		



		d) utbyggingsvolum og byggehøyder

		Hovedtomt:

Vardåsveien 6-8:

· 9025 m2 BRA

· 3-5 etasjer

Tilleggstomter:

Vardåsveien 2:

· 1140 m2 BRA

· 3 etasjer

Vardåsveien 4:

· 750 m2 BRA

· 3 etasjer

Vardåsveien 10:

· 1290 m2 BRA

· 3 etasjer

		



		e) funksjonell og miljømessig kvalitet

		Vardåsveien Bolig AS ønsker å legge til rette for boligblokker med variert utforming og varierte leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, og innenfor 1 km fra Ski stasjon. Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet og gode private og felles utearealer.

		



		f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

		Forslaget tilpasser seg landskapet og omgivelsene ved å legge bebyggelsen inn i terrenget, bruke bebyggelsen for å skjerme mot støy fra Langhusveien og trappe ned mot naboer i nordøst.

		



		g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid

		I kommuneplanen er det meste av planområdet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. Vardåsveien 2, 4 og 10 er tatt med i planområdet etter anbefaling fra kommunen.

		



		h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

		Viktige tema for det videre planarbeidet er behandling av støy, kvikkleire og kulturminner.

		



		i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet

		Gjennomgang av sjekkliste for mulige uønskede hendelser i forbindelse med ROS-analyse viser foreløpig at overvann, kvikkleire og skog-/lyngbrann er tema som må utdypes i ROS-analysen.

		



		j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

		Grunneiere og festere, rettighetshavere, naboer og andre berørte parter, offentlige organer og andre interesserte. Offentlige organer er eksempelvis Fylkeskommunen (fylkesveien og kulturminner), BaneNor (nærhet til jernbanen), NVE (mulighet for kvikkleire), teknisk etat i kommunen, etc.

		



		k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte

		I tillegg til den lovpålagte medvirkningen i henhold til plan- og bygningsloven, legges det opp til å invitere berørte parter og andre interesserte til medvirkningsmøte etter varsel om oppstart, samt tilsvarende møte i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

I forkant av innsendelsen av planinitiativet har Vardåsveien Bolig AS vært i kontakt med grunneierne for Vardåsveien 2, 4 og 10, og orientert dem om det kommende planarbeidet.

		



		l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

		Planforslaget faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8, jamfør vedlegg I og II, og skal derfor ikke konsekvensutredes.

		



		[andre temaer knyttet til planinitiativet, stedsanalysen eller mulighetsstudien]

		

		







3. Gjennomføring av oppstartsmøte

Etter forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 og § 3.

		Medvirkning 

§ 2, a): Det skal tas stilling til hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet.

		



		Konsekvensutredning 

§ 2, b): Det skal tas stilling til om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredning og hvordan det videre opplegget skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger. 

		[forslagsstiller har vurdert behov for KU i planinitiativet. Vurder om kommunen er enig i konklusjonen]



		Utredninger 

§ 2, c): Det skal tas stilling til om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte temaer, og om kommunen eller forslagsstilleren skal utarbeide rapportene.

		Utredningskrav er listet opp i «krav til komplett planforslag», som er vedlagt dette referatet.



[gå gjennom «krav om komplett planforslag»]





		Felles behandling av plan- og byggesak

§ 2, d): Det skal tas stilling til om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15.

		



		Kommunens bidrag

§ 2, e): Det skal tas stilling til hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet.

		[vis til planpakken og «informasjon om planprosessen»]





		Dialogmøter

§ 2, f): Det skal tas stilling til om det er behov for senere dialogmøter mellom forslagsstilleren og kommunen.

		[kommunen legger opp til dialogmøter før og etter forslagsstiller leverer planforslag. Se «informasjon om planprosessen»] 





		Planinitiativet

§ 2, i): Det skal tas stilling til om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd.

		



		Krav til fagkyndighet
§ 3: Det skal redegjøres for kommunens vurdering av om kravet til fagkyndighet i pbl § 12-3 er oppfylt.

		



		Regionalt planforum
§ 3: Det skal redegjøres om det er aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum. 

		







Fremdriftsplan

§ 2, g): Det skal tas stilling til en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet.

[anslå tidspunkt for milepælene i tabellen under]

		Milepæl 

		Planlagt tidspunkt



		Innsendelse av planinitiativ

		19.02.2021



		Varsel om oppstart

		April/mai 2021



		Høringsfrist

		4 uker etter varsel/kunngjøring



		Fastsettelse av planprogram

		Ikke relevant



		Dialogmøte

		Tredje kvartal 2021



		Innsendelse av planforslag

		Fjerde kvartal 2021



		Behandling av planforslag (1.gangsbehandling)

		Første kvartal 2022



		Offentlig ettersyn

		Første kvartal 2022



		Vedtak av reguleringsplan (2.gangsbehandling)

		Andre kvartal 2022







Kontaktpersoner

§ 2, h): Det skal tas stilling til hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen.

		

		Forslagsstiller

		Konsulent

		Saksbehandler



		Firma

		Vardåsveien Bolig AS

C/o Varde-Eiendom AS

		Civitas AS

		Nordre Follo kommune



		Adresse

		Postboks 1264 Vika

0161 Oslo

		Grubbegata 14

0179 Oslo

		



		Kontaktperson

		Helge Hellebust

		Marte Vidje

		



		Tlf.

		93202550

		99634748

		



		E-post

		helge.hellebust@vardeeiendom.no

		marte.vidje@civitas.no

		







4. Andre tema

Politisk avklaring av planinitiativ 

Utbyggingsavtale

Rekkefølgebestemmelser

[tema]

5. Gebyr

Kommunen krever gebyr for avholdelse av oppstartsmøte, stadfesting av planprogram og behandling av planforslag. Gebyret regnes etter Nordre Follos kommunes gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet oppstartsmøtet avholdes, og kommunen mottar planforslaget.

Kommunen må ha mottatt innbetaling før planforslaget behandles.

		Fakturaadresse



		Navn 

		Vardåsveien Bolig AS 

C/o Varde-Eiendom AS



		Organisasjonsnummer

		923826203



		Adresse

		Postboks 1264 Vika

0161 Oslo



		Tlf.

		93202550



		E-post

		helge.hellebust@vardeeiendom.no



		Kontaktperson

		Helge Hellebust







Referat fra oppstartsmøte for Vardåsveien 2-10, [dato] 		1
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Formålet er å legge til rette for utvilking av området mellom Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med moderne 
boliger og variasjon i boligsammensetning. Et nytt og attraktivt boligmiljø  som kombinerer nærhet til sentrum med med 
god bokvalitet og gode private og felles utearealer.


Plangrepet tar utgangspunkt i planområdet som en landskapelig og definert situasjon med utfordringer knyttet til Lan-
ghusveien som støyskilde. Herunder har et viktig prinsipp for utforming av planskissen vært at boligbebyggelsen skal 
bidra til å løse kravet til stille side for den enkelte boenhet og uteoppholdsarealer på bakkeplan.  


Planområdet:
Planområdet er på 8,7 daa og ligger i helning mot vest på en høyde i landskapet, avgrenset av Langhusveien mot vest, 
Vardåsveien i sør og mot øst og friområde i nord. 


Området kan inndelses i tre definerte soner som naturlig følger av landskapet i nordsør retning:


1 Skrenten langs Langhusveien i vest
2 Flaten som et sammenhengende sentral platå
3 Det småkupperte landskapet langs planområdets østre avgrensning


Planskissen:
Planskissen viser området utviklet med en boligflate på 9 000 m2 BRA. BYA er på omlag 2580 m2 som gir et snitt på 3,5 
etasjer for planområdet som helhet. Boligtypene er definert av lokalisering ihht situasjonen. Støybestandige boliger med 
gjennomgpående boligplaner i langhusene mot vest og mer sammensatte løsninger for boligene langs Vardåsvegen og 
planområdet nordøstre del.


Plangrepet:
Planskissen viser bebyggelse lagt i rand med varierende høyder i spennet 3-5 etasjer, løst med planstruktur bestående 
av syv boligbygg  (B1-B7) lagt i rand. Tre langhus i 3-5 etasjer langs Langhusveien i vest, fire mindre bolighus mot øst 
(Vardåsveien).           Bebyggelsen i vest, ut mot Langhusvegen, er vist løst i inntil 5 etasjer. En linjær struktur bestående av 
tre lameller med fellesinnganger til boligene fra vest. Øvrig bebyggelse, langs etter Vardåsveien, er mer rektangulær og 
småskalig utformet - bygningsvolum i 3-4 - som overgang til eksisterende småhusbebyggelse.


Sentralt i planområdet er en sammenhengende naboskapspark, underdelt av mindte tun. En grønn boligpark som foren-
er boligene til planområdetrådet og planområdet med omkringliggende situasjonen.
med en sentral sammenhengende  naboskapspark. Bebyggelsen er løst med med varierende høyder (3-5 etasjer), volum 
og størrelser. 


Skisserte bygningstyper muliggjør gjennomgående boliger med private uteopphaldsarealer både mot vest og øst. Fasa-
den mot vest er tenkt utviklet med større terrassser/balkonger som åpner for både vinterhager, veksthus og beplantning 
av tilpassede trær. En frodig og grønn fasade i store landskapet.


Bebyggelsen i planområdets østre del (B4_B7) er vist utviklet med mindre punkthus som tilpasses det kupperte med en 
småskalig, nedskalert og tilbaketrukket karakter. 


REDEGJØRELSE


PLANSKISSE


Kommentar: 
Plangrepet bidrar til å et støybeskytte gårdsrom/naboskapspark som  gjennom ulike passasjer og forbindelser åpnes 
på kryss og tvers. En naturban boligpark som tilpasser seg både støy, landskap og eksisterende bygningsmiljø. 
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Atkomster
Atkomster til underliggende kjeller/parkeringsanlegg kan løses enten inn fra Vardåsveien i nordøst, Vardåsveien i sør 
eller benytte dagens atkomstvei inn til planområdet. Felles boligatkomster for langhusene (B1-B3) er lagt inn fra vest. For 
resterende boligbebyggelse skjer dette med innganger knyttet til naboskapsparken og/eller Vardåsveien.


Boligområdet: 
Plangrepet bidrar til å et støybeskytte gårdsrom/naboskapspark som  gjennom ulike passasjer og forbindelser åpnes på 
kryss og tvers. En stasjonsnær, lokal boligpark som tilpasser seg både støy, landskap og eksisterende bygningsmiljø. 


Boligtyper: 
Oppgangsblokk, rekkehus, leligheter med mulighet for private innganger på bakkeplan og/eller via trap og heishus. I 
tillegg ligger det tilrette for å kunne utvikle boligservice i deler av 1 etasjene inn mot naboskapsparken.


Privat/felles uteoppphold: 
Private forhager, balkonger og eller terrasser, takterrasser. Herunder vestveggen til langhusene ut mot Langhusveien, 
utviklet som en grønn halvklimatisert vegg bestående av ulike fasadehager, veksthus og vinterhager. 


Fjernvirkning  
Langhusenes vestfasader vil kunne utvikles som dempet, småskalig og avtrappet i det store landskapet. En linjær struktur 
med innbyrdig variasjon i volum, høyde og uttrykk. 


Fasader 
Vestfasaden til langhusene er utviklet som en selvstendig konstruksjon, lagt utenfor klimaskillet. Et rammeverk for ut-
vikling av åpne terrasser med mulighet for vinterhager/veksthus. En sammensatt arkitektonisk fasade med mangfoldig 
uttrykk. 


Støyskjerm
Støyskjerm langs Langhusveien er satt i formåls-/ eiendomsgrense og landskapet innenfor er vist oppbygd for uteop-
phold og aktivitet.
 Støyskjermens hovedoppgave å beskytte uteområdene Vestplassen.


Lys og luft 
Boligenklavene er optimalisert iht sol/skygge ihht høyde og volumoppbygging. Videre er vestveggene vist med e  grønt 
konsept for mangfoldig bruk:


Arkitektur og uttrykk 
Oppbrutt volumer, småskalig uttrykk skala med villabebyggelsen sine grunnflater.  Åpen struktur mot Terrasseveien. 
Begrensede fasadelengder 2-3 etasjer (suburban).  Sørveggen (inntil 6 etasjer) ligger i god avstand til Terrasseveien og vil 
kunne inneha ha en tilbaketrukket og dempet karakter.


Momenter:
-  Grønne fasader
-  Småskalig arkitektur
-  Dempet og variert uttrykk
-  God variasjon av boformer
-  Grønne tak – store takterrasser - sol7lys/utsikt
-  Sammenhengende grøntarealer på bakkeplan, parkkarakter


PLANSKISSE


Kommentar: 
Plassering av bebyggelse kombinert med strategiske passasjer og mellomrom bidrar til sol, luft og utsikt for planområ-
det spesielt og omgivelsene generelt.
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PLANDIAGRAM
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LANDSKAPSSONER


Kommentar:  1 Skrenten langs Langhusveien i vest
   2 Flaten som et sammenhengende sentral platå
   3 Det småkupperte landskapet langs planområdets østre avgrensning


2 1 3


LANDSKAPSFLATEN (2) SKRENTEN (1) - DET KUPPERTE (3)
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BEBYGGELSE


Kommentar:   
Plangrepet bidrar til å et støybeskytte gårdsrom/naboskapspark som  gjennom ulike passasjer og forbindelser åpnes 
på kryss og tvers. En stasjonsnær, lokal boligpark som tilpasser seg både støy, landskap og eksisterende bygningsmiljø. 


LANGHUSENE LANGS SKRENTEN SMÅHUSENE I DET  KUPPERTE
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Langhusveien
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2-4 etg


2-4 etg


2-3 etg


2-3 etg


2-3 etg
2-3 etg


2-3 etg


2-3 etg


1-2 etg


2-3 etg


3-4 etg


3-4 etg


3-4 etg


3-4 etg


3-4 etg


4-5 etg


2-4 etg


2-4 etg


Langhusveien


Vard
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2-4 etg


2-4 etg


2-3 etg


3-4 etg


3-4 etg


3-4 etg


3-4 etg


4-5 etg


2-4 etg


2-4 etg


HØYDER


Boligområdet: 
Bebyggelsens varierte høydebruk muliggjør balanserte overganger til terreng, vegetasjon og tilgrensende bebyggelse 
både i høyder, skala og volum.


HØYDEBRUK INNAD I PLANOMRÅDE PLANOMRÅDET MED TILGRENSEDE NABOSKAP
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STØY
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Rød støysone - 2 755 M2


Gul støysone - 4 945 M2


Hvit støysone - 1 080 M2


20M


20M


12,5M


20M


STØYSITUASJON


Kommentar:   
85% av planområdet ligger innenfor gul og røde støyverdier. Støyskjerm langs Langhusveien er vist satt i formåls-/ 
eiendomsgrense og landskapet innenfor er vist oppbygd for uteopphold og aktivitet. Støyskjermen sammen med lan-
ghusene sin hovedoppgave er å beskytte uteområdene 
i Naboskapsparken.


TILTAKSPLAN STØYKART
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2.1.1 Støyreduserende tiltak


Tiltakene kan grupperes etter hvor de støyreduserende tiltakene settes inn:


Kjøreunderlag/kjøretøy  Bygning som skjerm  Fasadetiltak


Tunnel  Støyskjerm  Lokal skjerm/flytting uteplass


Overbygging veg  Planløsning bolig


• Støysvake vegdekker


• Hastighetsreduksjon


• Reduksjon i trafikkmengde


• Reduksjon av tunge kjøretøyer


• Støysvake biler


Nedsenket veg/skjerm Vegetasjon  Bruksendring


Voll


Støyen reduseres ikke bare for bolig-


bebyggelsen, men også for friarealer rundt.


Tiltaket fører til en generell miljøforbedring,


som særlig kommer myke trafikanter som


ferdes langs strekningen til gode.


Støyskjerming/avstand til bebyggelse vil


redusere støy i boliger og friarealer som


ligger bak skjermen.


Fasadeisolering gir bare redusertlydnivå


innendørs.


Lokal skjerming vil gi redusert lydnivå for


privat uteareal.


Ved kilden     Mellom kilde og mottaker     Ved mottaker


F A S A D E I S O L E R I N G  M O T  S T Ø Y      2 Tiltak mot støy


Lokalt eksempel på støyavskjerming Eksempel på støyavskjerming 


STØYSKJERM


Kommentar:   
Støydempende tiltak for uteoppholdsarealer mot vest 
Støyskjerm med varierende høyde er vist plassert i formålsgrense og tenkes som et integrert element i planområdets 


utforming. 


STØYSKJERM MOT VEST
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SKISSER TERRASSEVEIEN - HØVIK  


Behandling av støy i arealplanleggingen


   


veileder


M-128 | 2014


Veileder til retningslinje T-1442 


Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
 


55


Figur 12. Eksempler som demonstrerer problemstillinger knyttet solforhold, støy og plassering av rom med 
støyfølsom bruksformål. Illustrasjon: Multiconsult AS. 


 


PROSJEKTREFERANSE STØY
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2.1.1 Støyreduserende tiltak


Tiltakene kan grupperes etter hvor de støyreduserende tiltakene settes inn:


Kjøreunderlag/kjøretøy  Bygning som skjerm  Fasadetiltak


Tunnel  Støyskjerm  Lokal skjerm/flytting uteplass


Overbygging veg  Planløsning bolig


• Støysvake vegdekker


• Hastighetsreduksjon


• Reduksjon i trafikkmengde


• Reduksjon av tunge kjøretøyer


• Støysvake biler


Nedsenket veg/skjerm Vegetasjon  Bruksendring


Voll


Støyen reduseres ikke bare for bolig-


bebyggelsen, men også for friarealer rundt.


Tiltaket fører til en generell miljøforbedring,


som særlig kommer myke trafikanter som


ferdes langs strekningen til gode.


Støyskjerming/avstand til bebyggelse vil


redusere støy i boliger og friarealer som


ligger bak skjermen.


Fasadeisolering gir bare redusertlydnivå


innendørs.


Lokal skjerming vil gi redusert lydnivå for


privat uteareal.


Ved kilden     Mellom kilde og mottaker     Ved mottaker


F A S A D E I S O L E R I N G  M O T  S T Ø Y      2 Tiltak mot støy


Eksempel på støytypologi fra avskjerming (Veileder til retningslinje T-1442)


STØYBYGG


Kommentar:   
Langhusene er utviklet som Støydempende tiltak for uteoppholdsarealer mot øst, med gjennomgående boliger som 
ivaretar kravet om stille side. Bygningsstrukturen bidrar med å støybeskytte sentrale uteoppholdsarealer på bakkeplan 
(Naboskapsparken) 


STØYSKJERM MOT VEST
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BOLIGER
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Langhusveien
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Møteplass
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Akebakke


Lekeplass


NABOSKAPSPARKEN
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Langhusveien
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Grøntområde
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Passasje


Passasje


Akebakke


Lekeplass


NABOSKAPSPARKEN


LANGHUS


SMÅHUS


Vard
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ve
ien


ATKOMSTER


Kommentar:
Atkomst til underliggende kjeller/parkeringsanlegg kan løses enten inn fra Vardåsveien i nordøst, Vardåsveien i sør eller 
benytte dagens atkomstvei inn til planområdet. Boligatkomster for langhusene er lagt til vest. Ellers inn fra naboskap-


sparken og/eller Varåseveien.. 


ALTERNATIVE BILATKOMSTER TIL KJELLER / PARKERING BOLIGINNGANGER
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BOLIGTYPE  / LANGHUS 
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Kommentar:   
Planstudie av langhusene som gjennomgående boliger som ivaretar kravet om stille side.
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BOLIGTYPE - SMÅHUS
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Kommentar:   
Planstudie av småhus med muligheter for flersidig henvendelse.







INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI


UTOMHUS
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MUA


Kommentar:
Skissert Mua-potensial på 5235m2 med bruk av to felles takterrasser.


PLANSKISSE


Langhusveien


Fellestunet


Grøntområde


Møteplass


Møteplass


Passasje


Passasje


Akebakke


Lekeplass


NABOSKAPSPARKEN


SMÅHUS


Vardåsv
eien


LANGHUS


MUA POTENSIAL
5 235 M2 


445 M2


Langhusveien


Fellestunet


Grøntområde


Møteplass


Møteplass


Passasje


Passasje


Akebakke


Lekeplass


NABOSKAPSPARKEN


SMÅHUS


Vard
ås


ve
ien


LANGHUS


UBEBYGDE VS DET BEBYGDE ESTIMERT MUA POTENSIAL
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LYS, LUFT OG UTSIKT


Kommentar:
Volum, høyder og fotavtrykk er tilpasset eksisterende og ny bebyggelse 


HENSYN TIL SOL OG UTSIKT I PLANOMRÅDE HENSYN TIL SOL OG UTSIKT FOR TILGRENSENDE NABOSKAP
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VARDÅSVEIEN


LANGHUSVEIEN


PLANOMRÅDET


BOLIGHUS
LANGHUS


NABOSKAPSPARK
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AREALER
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B 1


B 3


B 5


B 7


B 2


B 4


B 6


B 1


B 2


B 3


B 4


B 5


B 6


B 7


LANGHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  590 M2 BRA
2 ETG  590  M2 BRA
3 ETG  590  M2 BRA
4 ETG  590  M2 BRA


SUM:  2 060  M2 BRA


LANGHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  235 M2 BRA
2 ETG  235  M2 BRA
3 ETG  235  M2 BRA
4 ETG  140  M2 BRA


SUM:  845  M2 BRA


SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  230 M2 BRA
2 ETG  230  M2 BRA
3 ETG  230 M2 BRA
4 ETG  120  M2 BRA


SUM:  810  M2 BRA


SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  230 M2 BRA
2 ETG  230  M2 BRA
3 ETG  230 M2 BRA
4 ETG  120  M2 BRA


SUM:  810 M2 BRA


SAMLET BRA:


B1  2 060  M2 BRA
B2  1 440  M2 BRA
B3      845  M2 BRA
B4   2 250  M2 BRA
B5       810  M2 BRA
B6       810  M2 BRA
B7      810  M2 BRA


SUM:  9  025 M2 BRA


SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  230 M2 BRA
2 ETG  230  M2 BRA
3 ETG  230 M2 BRA
4 ETG  120  M2 BRA


SUM:  810  M2 BRA


LANGHUS / 4-5 ETG:  
   
1 ETG  310 M2 BRA
2 ETG  310 M2 BRA
3 ETG  310 M2 BRA
4 ETG  310  M2 BRA
5 ETG  200  M2 BRA


SUM:  1 440  M2 BRA


SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  450 M2 BRA
2 ETG  590 M2 BRA
3 ETG  590 M2 BRA
4 ETG  470  M2 BRA
4 ETG+  150  M2 BRA


SUM:  2 250  M2 BRA


Kommentar:
Oppsett viser kun varme BRA-tall. Areal til privat uteopphold ( terrasser, balkonger) kommer i tillegg.


AREALOPPSETT -  VARME BRA
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B 1


B 2


B 3


B 4


B 5


B 6


B 7


Kommentar:
Illustrasjonen viser klade BRA (blått) avsatt til privat uteopphold. Arkitektoniske og boligsosiale kvaliter hvor deler vil 
inngå i prosjektets samlede utnyttelse (+/- 10% av varme BRA)


Byggteknisk forskrift (TEK17) med 
veiledning


Byggteknisk forskrift (TEK17) med 
veiledning


§ 5-4. Bruksareal (BRA) 


Den delen av det åpne arealet som lig-
ger mer enn 1,0 meter innenfor ytterkant 
av dekket over, skal legges til bruksa-
realet. Det gjelder for eksempel når det 
åpne arealet ligger under en overbygd 
terrasse, en veranda eller en balkong.
det som er markert med stiplede linjer.


§ 5-4. Bruksareal (BRA) 


Dersom det åpne og overbygde arealet 
ikke er understøttet, skal areal på inntil 
1,0 meter ikke regnes med. Dersom 
arealet er understøttet, skal bruksarealet 
regnes helt ut til fundamentet som 
understøtter.det som er markert med 
stiplede linjer.


AREALOPPSETT - KALDE BRA
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V A R D Å S E N
ILLUSTRASJONER
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VARDÅSEN
Langhusveien
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Kommentar: Oppgangshus med gjennomgående leiligheter og felles innganger til  
  heis og trapp fra vest.
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Kommentar: Fasadekonseptet viser muligheter for en artikulert  landskapelig 
  inspirert fasade ut mot Langhusveien (støykilde).


  Vestfasaden tenkes utviklet med eksempelvis vinterhager, veksthus  
  og uteoppholdsarealer med grøntkarakter.
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Kommentar:  Langhusene vestvendt henvendelse med rik tilgang på sol og utsikt  
  Planorådet fremstår som godt tilbaketrukket i det store landskapet
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Kommentar:  Private uteoppholdsarealer vist som forhager på bakkeplan og 
  vestvendte terrasser og takhager oppover i etasjene tilfører vest-
  fasaden et småskalig uttrykk med grøntpreg.


  En grønn frodig bakgrunn i det store landskapet. 
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Kommentar: Langhusene ligger tilbaketrukket med et grønt sammenhengende  
  landskapsbelte som overgang mot Langhusveien. Støyskjerm er vist  
  plassert i formålsgrense og tenkes som en integrert del av 
  landskapskonseptet. 
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Kommentar: Vestfasaden er vist utviklet med et småskalig uttrykk i en langstrakt  
  linjær bygningsstruktur. Et grep for å støyavskjerme 
  planområdets fellesområder/naboskapsparken.  
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Kommentar: Småskalig,, tilbaketrukket og dempet kararakter, med gjennom  
  gående pasasjer for sol, luft og utsikt.  
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VARDÅSEN
Vardåsveien
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Kommentar: Småskalig og variert bebyggelse tilpasset landskapets topografi og  
  omkringliggende bebyggelse
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Kommentar: Planområdet sett inn fra sørøst med avtrappede bygningsvolum.


SMÅHUS
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Kommentar: Planområdet sett fra nord.
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Kommentar: Nedskalerte  volum og bygningshøyder mot tilgrensende naboskap.
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Kommentar: Småhuskarakter i planområdets østre del
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Kommentar: Oppbrudte bygningsvolum og variasjon i høydebruk i møte med ek 
  sisterende bebyggelse. 


SMÅHUS
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VARDÅSEN
Naboskapsparken
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Kommentar: Naboskapstunet - et variert romlig forløp som defineres av 
  spenningen mellom linjære langhus og stedlig tilpassede punkthus. 
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Kommentar: Naboskapstunet - en grønn sammenhengende forbindelse som 
  knytter boligene til planområdet og planområdet til omgivelsene. 
  Et arnested for variasjon i uteoppholdsarealer og sosial aktivitet 
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Kommentar: Naboskapstunet - en almenning i det kuperte landskapet artikulert  
  gjennom lokale tundannelser.
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Kommentar: Naboskapstunet - passasjer tenkes utviklet som rekreasjonspunkt for  
  sol og som del av lekearealer for barn- og unge (akebakker)  
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VARDÅSEN
Vardåsveien


tilleggstomter
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445 M2


TILLEGGSTOMTER


Vardåsveien 2


Vardåsveien10


Vardåsveien 4
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PLANSKISSE


Vardåsveien 2


Vardåsveien10


Vardåsveien 4
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AREALER- TILLEGGSTOMTER


Vardåsveien 2
Tomt:    1 342
Utnyttelse:   0,85
Antall bygg:   1
Antall etasjer:   3
BRA bolig :   1 140
MUA krav:   570 (1 140 x 0,5)  
Ubebygd areal:   726


Momenter:
- Bebyggegrense 20 M fra veimidte
- Gjennomgående leiligheter (støy)
- Støyskjerm i formålsgrense mot Langhusveien
- Forutsetter at deler av grøntareal mot Langhusveien kan medregnes i MUA


Vardåsveien 4
Tomt:    1 067
Utnyttelse:   0,70
Antall etasjer:   3
BRA bolig :   750
MUA krav:   375 (750 x 0,5)
Ubebygd areal:   630


Momenter:
- Bebyggegrense 20 M fra veimidte
- Gjennomgående leiligheter (støy)
- Støyskjerm i formålsgrense mot Langhusveien
- Forutsetter at deler av grøntareal mot Langhusveien kan medregnes i MUA
- Noe krevende tomteparsell ihht rasjonell utnyttelse (trekanten i nord)


Vardåsveien 10
Tomt:    1 446
Utnyttelse:   0,90
Antall etasjer:   3
BRA bolig :   1 290
MUA krav:   645 (1 290 x 0,5)
Ubebygd areal:   710 
 
Momenter:
- Bebyggegrense 12,5 M fra veimidte
- Bebyggelse organisert med et åpent vestvendt tun 


Vardåsveien 2


Vardåsveien 4


Vardåsveien 10


445 M2


2


4


10


445 M2


2


4


10


445 M2


2


4


10


Kommentar: 
I MUA regnskapet er det trukket fra areal med 2M dybde ut fra veggliv. Sonen tenkes nyttet som tilskudd til 
private forhager, fellesinnganger på bakkeplan og utstikkende balkonger. Ellers vil det medgå noe areal på 
bakkeplan i form av internveier og sykkeloppstilling.
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ILLUSTRASJONER


Vardåsveien 2


Vardåsveien 2


Vardåsveien 4 Vardåsveien 4


Vardåsveien 10
Vardåsveien 10


Kommentar: 
Supplerende eiendommer er vist utviklet i 3 etasjer. Mot Langhusveien forlenges støyskjerm til å inkludere 
Vardåsveien 2 og 4.
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ILLUSTRASJONER


Vardåsveien 2


Vardåsveien 2


Vardåsveien 4


Vardåsveien 4


Vardåsveien 10


Vardåsveien 10


Vardåsveien 10


Kommentar: 
Vardåsveien 2 og 4 er tenkt utviklet med langhus (gjennomgående boliger) som ivaretar krav til stille side.
Støyskjerming langs Langhusveien utvikles med tanke på vestvendt MUA areal på bakkeplan. 
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Langhusveien


Fellestunet


Grøntområde


Møteplass


Møteplass


Passasje


Passasje


Akebakke


Lekeplass


NABOSKAPSPARKEN


SMÅHUS


Vardåsv
eien


LANGHUS


Langhusveien


Fellestunet


Grøntområde


Møteplass


Møteplass


Passasje


Passasje


Akebakke


Lekeplass


NABOSKAPSPARKEN


SMÅHUS


Vard
ås


ve
ien


LANGHUS


LANGHUS


LANGHUS


SMÅHUS


UTVIDET PLANOMRÅDE


Kommentar: 
Revidert planskisse viser utvidet planområdet videreutviklet i tråd med eksisterende konsept. Støyvennlig 
bygningsstruktur mot Langhusveien og mer småskalig og landskapstilpasset bebyggelse mot Vardåsveien.  


OPPRINNELIG PLANSKISSE REVIDERT PLANSKISSE 
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BEBYGGELSE


445 M2


Vardåsveien 2


Vardåsveien10


Småhus 


Langhus


Vardåsveien 4
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Vardåsveien 2


Vardåsveien 4


Vardåsveien 10


nr. 2
Areal: 1 342m2
U: BRA 85 %
Byggesone: 681
BRA bakkeplan: 380
ETG: 3 x 380 = 1 140 m2
MUA (50%): 1 140 x 0,5 = 570  M2


nr. 4
Areal: 1 067 m2
U: BRA 70 %
Byggesone: 338
BRA bakkeplan: 250
ETG: 3 x 250 = 750 m2
MUA (50%): 750 x 0,5 = 375 M2


nr. 10
Areal: 1 446 m2
U: BRA 90%
Byggesone: 880
BRA bakkeplan: 430
ETG 3 x 430 = 1 290 m2
MUA (50%): 1 290 x 0,5 = 645 M2


250630


726


170260


710


260


380


250


nr. 2
Areal: 1 342m2
U: BRA 85 %
Byggesone: 681
BRA bakkeplan: 380
ETG: 3 x 380 = 1 140 m2
MUA (50%): 1 140 x 0,5 = 570  M2


nr. 4
Areal: 1 067 m2
U: BRA 70 %
Byggesone: 338
BRA bakkeplan: 250
ETG: 3 x 250 = 750 m2
MUA (50%): 750 x 0,5 = 375 M2


nr. 10
Areal: 1 446 m2
U: BRA 90%
Byggesone: 880
BRA bakkeplan: 430
ETG 3 x 430 = 1 290 m2
MUA (50%): 1 290 x 0,5 = 645 M2


250630


726


170260


710


260


380


250


 AREALUNDERLAG- TILLEGGSTOMTER


MUABRA







INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI


MUA - 4 405 M2


MUA - 710 M2 (1)


MUA - 1 358 M2 (2)


MUA - 6 473 M2
Estimert MUA regnskap forutsetter støyskjerming langs Langhusveien på inntil 5 meter


Vardåsveien 6 og 8


Vardåsveien10


Vardåsveien 2 og 4


PLANOMRÅDET - MUA OG SOLBELYSTE AREALER


Planområdet ligger nært sentrum, og grenser samtidig til store, sammenhengende friområder. Det meste av 
området er i kommuneplanen avsatt til fremtidig bebyggelse med høy utnyttelse, selv om området er uten-
for det prioriterte utbyggingsområdet. Illustrasjonsplanene viser gode felles uteoppholdsarealer i en felles 
naboskapspark, og i tillegg foreslås det felles takterrasser. Vi mener konseptet med langhus, punkthus og 
felles uteoppholdsarealer på terreng i og takterrasser har gode kvaliteter. Vardåsveien 2, 4 og 10 er tatt med 
etter anbefaling fra kommunen.


Vardåsveien 6-8:
Uteoppholdsarealer er plassert på terreng og noe på takterrasser, og utgjør mer enn 50 % av m2 BRA (kravet 
om MUA er ivaretatt). Alle uteoppholdsarealer ligger i stille sone, og oppfyller kravet til solbelyste arealer ved 
vårjevndøgn kl. 10 og 16. Felles takterrasser er viktige kvaliteter i prosjektet, og bidrar til gode og varierte 
oppholdsarealer.


Vardåsveien 2, 4 og 10: 
Uteoppholdsarealer er plassert på terreng, og utgjør mer enn 50 % av m2 BRA (kravet om MUA er ivaretatt). 
Alle uteoppholdsarealer ligger i stille sone, og oppfyller kravet til solbelyste arealer ved vårjevndøgn kl. 10 
og 16 (med et minimalt avvik kl. 16 for nr. 10). Felles uteoppholdsarealer er gode og varierte.
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VARDÅSEN 6-8 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 10


Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelderminimum 20 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
10 ved jevndøgn 







INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI


VARDÅSEN 6-8 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 16


Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelder minimum 60 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
16 ved jevndøgn.
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VARDÅSEN 2-4 og 10 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 10


Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelderminimum 20 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
10 ved jevndøgn 
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VARDÅSEN 2-4 og 10 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 16


Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelder minimum 60 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
16 ved jevndøgn.
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R1 Referatmal for oppstartsmøte –  
Vardåsveien 2-10 
 

Møtedato  
Deltakere Fra forslagsstiller og fagkyndig: 

Helge Hellebust (Vardåsveien Bolig AS), helge.hellebust@vardeeiendom.no 
Atle Andresen (Vardåsveien Bolig AS), atle@xpanorama.no 
Julian Sverd Lynghjem (Code arkitektur), jl@code.no 
Ole Falk Frederiksen (Civitas), off@civitas.no 
Marte Vidje (Civitas), marte.vidje@civitas.no 

Kopimottakere  
Referent  
Saksnummer i 
eByggesak 

 

Om oppstartsmøte 
Oppstartsmøte skal gjennomføres etter plan- og bygningsloven § 12-8, og forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 og § 3.  

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget behandles.  

__________________________________________________________________________________ 

1. Konklusjon 
[her skal det stå om planinitiativet tilfredsstiller forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1, og om forslagsstiller kan varsle oppstart av 
planarbeid, jf. pbl § 12-8. Det skal også stå kort om hva partene er enige om og hva man er uenige 
om] 

2. Oppsummering av planinitiativet 
Plannavn/arbeidstittel  
Plan-ID  
Plantype Detaljregulering 
Adresse/stedsnavn Vardåsveien 2, 4, 6, 8 og 10 
Gnr./bnr.  Vardåsveien 2: 133/194, 1342 m2 

Vardåsveien 4: 133/195, 1068 m2 
Vardåsveien 6a: 130/5, 1125 m2 
Vardåsveien 6b: 130/15, 805 m2 
Vardåsveien 6c: 130/16, 726 m2 
Vardåsveien 6d: 130/17, 838 m2 
Vardåsveien 6e: 130/18, 1201 m2 
Vardåsveien 6 avkjørsel: 130/4, 671 m2 
Vardåsveien 8: 132/4, 3411 m2 
Vardåsveien 10: 132/89, 1447 m2 
Del av Vardåsveien: 133/311, 248 m2 

mailto:helge.hellebust@vardeeiendom.no
mailto:atle@xpanorama.no
mailto:jl@code.no
mailto:off@civitas.no
mailto:marte.vidje@civitas.no
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Eierstatus Vardåsveien 6a-e: Vardåsveien Bolig AS 
Vardåsveien 6 avkjørsel: Vardåsveien Bolig AS 
Vardåsveien 8: Nordre Follo kommune, dialog om kjøp  
Del av Vardåsveien: Nordre Follo kommune 
Vardåsveien 2, 4 og 10: Private eiere  

 
Krav til planinitiativet er hjemlet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven § 1. Ved bestilling av oppstartsmøte skal forslagsstiller samtidig sende 
planinitiativ, kart med planavgrensning, stedsanalyse og mulighetsstudie.  

Planinitiativet skal redegjøre 
for 

Forslagsstillers oppsummering 
av planinitiativet 

Kommunens kommentar 

a) formålet med planen Formålet med planen er å legge 
til rette for utvikling med 
boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser, høy 
utnyttelse, god bokvalitet og 
gode utearealer i tråd 
kommuneplanen og 
kommunens ønsker for 
planområdet. 

[er kommunen enig med 
forslagsstillers fremstilling? 
Mangler forslagsstiller 
informasjon/har feil 
informasjon i planinitiativet?] 

b) planområdet og om 
planarbeidet vil få virkninger 
utenfor planområdet 

Forslaget vil føre til mer 
varierte boligtypologier og 
boligstørrelser på Vardåsen. 

 

c) planlagt bebyggelse, anlegg 
og andre tiltak 

Bebyggelse og anlegg – 
boligbebyggelse – 
blokkbebyggelse (kode 1113) 

 

d) utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Hovedtomt: 
Vardåsveien 6-8: 

• 9025 m2 BRA 
• 3-5 etasjer 

Tilleggstomter: 
Vardåsveien 2: 

• 1140 m2 BRA 
• 3 etasjer 

Vardåsveien 4: 
• 750 m2 BRA 
• 3 etasjer 

Vardåsveien 10: 
• 1290 m2 BRA 
• 3 etasjer 

 

e) funksjonell og miljømessig 
kvalitet 

Vardåsveien Bolig AS ønsker å 
legge til rette for boligblokker 
med variert utforming og 
varierte leilighetsstørrelser. 
Tomtene ligger vestvendt og 
solrikt, og innenfor 1 km fra Ski 
stasjon. Boligene vil utformes 
med vekt på god bokvalitet og 
gode private og felles 
utearealer. 
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f) tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap og 
omgivelser 

Forslaget tilpasser seg 
landskapet og omgivelsene ved 
å legge bebyggelsen inn i 
terrenget, bruke bebyggelsen 
for å skjerme mot støy fra 
Langhusveien og trappe ned 
mot naboer i nordøst. 

 

g) forholdet til 
kommuneplan, eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner, 
retningslinjer og pågående 
planarbeid 

I kommuneplanen er det meste 
av planområdet er avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse med 
høy arealutnyttelse. 
Vardåsveien 2, 4 og 10 er tatt 
med i planområdet etter 
anbefaling fra kommunen. 

 

h) vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Viktige tema for det videre 
planarbeidet er behandling av 
støy, kvikkleire og 
kulturminner. 

 

i) hvordan samfunnssikkerhet 
skal ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge risiko 
og sårbarhet 

Gjennomgang av sjekkliste for 
mulige uønskede hendelser i 
forbindelse med ROS-analyse 
viser foreløpig at overvann, 
kvikkleire og skog-/lyngbrann 
er tema som må utdypes i ROS-
analysen. 

 

j) hvilke berørte offentlige 
organer og andre interesserte 
som skal varsles om 
planoppstart 

Grunneiere og festere, 
rettighetshavere, naboer og 
andre berørte parter, offentlige 
organer og andre interesserte. 
Offentlige organer er 
eksempelvis Fylkeskommunen 
(fylkesveien og kulturminner), 
BaneNor (nærhet til 
jernbanen), NVE (mulighet for 
kvikkleire), teknisk etat i 
kommunen, etc. 

 

k) prosesser for samarbeid og 
medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre 
berørte 

I tillegg til den lovpålagte 
medvirkningen i henhold til 
plan- og bygningsloven, legges 
det opp til å invitere berørte 
parter og andre interesserte til 
medvirkningsmøte etter varsel 
om oppstart, samt tilsvarende 
møte i forbindelse med høring 
og offentlig ettersyn av 
planforslaget. 
I forkant av innsendelsen av 
planinitiativet har Vardåsveien 
Bolig AS vært i kontakt med 
grunneierne for Vardåsveien 2, 
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4 og 10, og orientert dem om 
det kommende planarbeidet. 

l) vurderingen av om planen 
er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 

Planforslaget faller ikke inn 
under oppfangskriteriene i 
forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 6-8, 
jamfør vedlegg I og II, og skal 
derfor ikke konsekvensutredes. 

 

[andre temaer knyttet til 
planinitiativet, stedsanalysen 
eller mulighetsstudien] 

  

 

3. Gjennomføring av oppstartsmøte 
Etter forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 2 og 
§ 3. 

Medvirkning  
§ 2, a): Det skal tas stilling til hvordan 
det skal tilrettelegges for samarbeid, 
medvirkning og samfunnssikkerhet. 

 

Konsekvensutredning  
§ 2, b): Det skal tas stilling til om 
planen vil omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning og hvordan det 
videre opplegget skal være for arbeidet 
frem til en slik utredning foreligger.  

[forslagsstiller har vurdert behov for KU i planinitiativet. 
Vurder om kommunen er enig i konklusjonen] 

Utredninger  
§ 2, c): Det skal tas stilling til om det 
skal utarbeides andre utredninger om 
bestemte temaer, og om kommunen 
eller forslagsstilleren skal utarbeide 
rapportene. 

Utredningskrav er listet opp i «krav til komplett 
planforslag», som er vedlagt dette referatet. 
 
[gå gjennom «krav om komplett planforslag»] 
 

Felles behandling av plan- og 
byggesak 
§ 2, d): Det skal tas stilling til om det er 
hensiktsmessig med felles behandling 
av plan- og byggesak etter plan- og 
bygningsloven § 12-15. 

 

Kommunens bidrag 
§ 2, e): Det skal tas stilling til hva 
kommunen skal bidra med underveis i 
planarbeidet. 

[vis til planpakken og «informasjon om planprosessen»] 
 

Dialogmøter 
§ 2, f): Det skal tas stilling til om det er 
behov for senere dialogmøter mellom 
forslagsstilleren og kommunen. 

[kommunen legger opp til dialogmøter før og etter 
forslagsstiller leverer planforslag. Se «informasjon om 
planprosessen»]  
 

Planinitiativet 
§ 2, i): Det skal tas stilling til om det 
kan være aktuelt å stoppe 
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planinitiativet etter plan- og 
bygningsloven § 12-8 andre ledd. 
Krav til fagkyndighet 
§ 3: Det skal redegjøres for 
kommunens vurdering av om kravet til 
fagkyndighet i pbl § 12-3 er oppfylt. 

 

Regionalt planforum 
§ 3: Det skal redegjøres om det er 
aktuelt å bringe forslaget inn for 
regionalt planforum.  

 

 

Fremdriftsplan 
§ 2, g): Det skal tas stilling til en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet. 

[anslå tidspunkt for milepælene i tabellen under] 

Milepæl  Planlagt tidspunkt 
Innsendelse av planinitiativ 19.02.2021 
Varsel om oppstart April/mai 2021 
Høringsfrist 4 uker etter varsel/kunngjøring 
Fastsettelse av planprogram Ikke relevant 
Dialogmøte Tredje kvartal 2021 
Innsendelse av planforslag Fjerde kvartal 2021 
Behandling av planforslag 
(1.gangsbehandling) 

Første kvartal 2022 

Offentlig ettersyn Første kvartal 2022 
Vedtak av reguleringsplan 
(2.gangsbehandling) 

Andre kvartal 2022 

 

Kontaktpersoner 
§ 2, h): Det skal tas stilling til hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen. 

 Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler 
Firma Vardåsveien Bolig AS 

C/o Varde-Eiendom AS 
Civitas AS Nordre Follo 

kommune 
Adresse Postboks 1264 Vika 

0161 Oslo 
Grubbegata 14 
0179 Oslo 

 

Kontaktperson Helge Hellebust Marte Vidje  
Tlf. 93202550 99634748  
E-post helge.hellebust@vardeeiendom.no marte.vidje@civitas.no  

 

4. Andre tema 
Politisk avklaring av planinitiativ  

Utbyggingsavtale 

mailto:helge.hellebust@vardeeiendom.no
mailto:marte.vidje@civitas.no
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Rekkefølgebestemmelser 
[tema] 

5. Gebyr 
Kommunen krever gebyr for avholdelse av oppstartsmøte, stadfesting av planprogram og behandling 
av planforslag. Gebyret regnes etter Nordre Follos kommunes gjeldende gebyrregulativ på det 
tidspunktet oppstartsmøtet avholdes, og kommunen mottar planforslaget. 

Kommunen må ha mottatt innbetaling før planforslaget behandles. 

Fakturaadresse 
Navn  Vardåsveien Bolig AS  

C/o Varde-Eiendom AS 
Organisasjonsnummer 923826203 
Adresse Postboks 1264 Vika 

0161 Oslo 
Tlf. 93202550 
E-post helge.hellebust@vardeeiendom.no 
Kontaktperson Helge Hellebust 

 

mailto:helge.hellebust@vardeeiendom.no
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Forord 

Vardåsveien Bolig AS ønsker legge til rette for utvilking av området mellom 
Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, og innenfor 1 km 
fra Ski stasjon. Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet og gode 
private og felles utearealer. I kommuneplanen er det meste av planområdet 
er avsatt til fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. 

Denne prosessavklaringen er del 1 av planintiativet, som sendes kommunen 
ved anmodning om oppstartsmøte. Hensikten med planinititativet er å 
identifisere overordnede forhold og premisser som kan eller må ha 
innvirkning på planarbeidet, og som i sin tur kan gi premisser for bruk og 
utforming av området i fremtiden. 
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1. Hensikten med reguleringsplanen 

1.1. Formålet med reguleringsplanen 

Vardåsveien Bolig AS ønsker legge til rette for utvilking av området mellom 
Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, og innenfor 1 km 
fra Ski stasjon. I kommuneplanen er det meste av planområdet er avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. 

Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet, og gode private og felles 
utearealer. På grunn av støyforholdende foreslår planintitiativet en 
skjermende bebyggelse langs Langhusveien, i kombinasjon med støyskjerm 
langs gang- og sykkelveien. På den måten organiseres bebyggelsen slik at 
bygningene skjermer felles utearealer mot støy fra Langhusveien. Sentralt i 
planområdet planlegges det et stort felles uteareal, Naboskapsparken. Parken 
deles inn i flere soner for å legge til rette for både rekreasjon og ulike 
aktiviteter for beboerne, og alle sonene har sol og utsyn. Mot småhusene i 
øst foreslår planinitiativet en mer frittliggende punkthusstruktur som 
tilpasser seg naboene i øst. Helningen på terrenget i planområdet fører til at 
bebyggelsen på 3-5 etasjer glir inn i terrenget, og ikke oppleves for høy.  

Planområdet består av eiendommene i Vardåsveien 2, 4, 6 a-e, 8 og 10. 
Vardåsveien Bolig AS eier Vardåsveien 6 a-e og er i dialog med kommunen 
og kjøp av Vardåsveien 8. For disse tomtene er Vardåsveien Bolig AS i 
gang med planlegging av ny boligutbygging.  

Vardåsveien 2, 4 og 10 er i privat eie, og er tatt med i planområdet etter 
anbefaling fra kommunen i dialogmøte 11.12.2020. Kommunen viste til at 
Vardåsveien 2 og 4 ligger innenfor arealdelens område for fremtidig 
bebyggelse med høy utnyttelse. Vardåsveien 10 er ikke innenfor 
kommuneplanens fortettingsområde, men plasseringen mellom det 
eksisterende tette byggefeltet i nord og prosjektet gjør det hensiktsmessig å 
også inkludere nr. 10 i planområdet. Utbygging på disse tomtene er 
uavhengig av den planlagte utbyggingen i Vardåsveien 6 og 8, men er 
illustrert med mulig utnyttelse og bebyggelsesstruktur i 
illustrasjonsmaterialet.  

1.2. Visjonen for prosjektet 

Vardåsveien Bolig AS ønsker å utvikle et boligområde med høy kvalitet og 
gode felles utearealer. Prosjektet skal ha variasjone i bebyggelsestypologi og 
leilighetsstørrelser. Prosjektet vil utgjøre et supplement i boligtilbudet til 
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eksisterende småhusbebyggelse på Vardåsen. Målgruppen for boligene 
spenner fra barnefamilier som ønsker hyggelige og trygge utearealer for seg 
og barna, til eldre som flytter fra eneboliger til lettstelte leiligheter med 
garasjekjeller og felles utearealer der det alltid er noen å slå av en prat med. 

1.3. Nøkkeltall 

Planområdet 

Tomt Gnr/bnr. Eierforhold Areal 

Vardåsveien 2 133/194 privat eier 1342 m2 

Vardåsveien 4 133/195 privat eier 1068 m2 

Vardåsveien 6 a 130/5 Vardåsveien Bolig AS 1125 m2 

Vardåsveien 6 b 130/15 Vardåsveien Bolig AS 805 m2 

Vardåsveien 6 c 130/16 Vardåsveien Bolig AS 726 m2 

Vardåsveien 6 d 130/17 Vardåsveien Bolig AS 838 m2 

Vardåsveien 6 e 130/18  Vardåsveien Bolig AS 1201 m2 

Vardåsveien 6 avkjørsel 130/4  Vardåsveien Bolig AS 671 m2 

Vardåsveien 8 132/4 Nordre Follo kommune, dialog om kjøp 3411 m2 

Vardåsveien 10 132/89 privat eier 1447 m2 

Del av Vardåsveien 133/311 Nordre Follo kommune 248 m2 

Planområdet totalt 12 882 m2 

1.4. Viktige tema i den videre planprosessen 

1.4.1. Støyrapport 

Støyrapport er utarbeidet av Brekke og Strand som en del av planinitiativet, 
se eget vedlegg. Bebyggelsen er plassert i dialog med Brekke og Strand, for 
å optimalisere støyforholdene på utearealene. Rapporten viser at 
Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442 kan ivaretas. 

1.4.2. Kulturminner 

Det er funnet kulturminner i Haugerveien 3a i nærheten av planområdet, 
som kan indikere funnpotensial også innenfor planområdet. 
Fylkeskommunen vil bli kontaktet for å gjøre arkeologiske undersøkelser. 

1.4.3. Aktsomhet for kvikkleire 

Planområdet er innenfor aktsomhetsområdet for kvikkleire. Erfaringsvis er 
det svært liten sannsynlighet for kvikkleire innenfor den skrånende delen av 
planområdet, som stedvis har bart fjell. Vardåsveien 2 og 4 ligger i 
overgangssonen mellom Vardåsen og jordbruksarealene, og kan ha 
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sannsynlighet for kvikkleire. Reguleringsplanen må dokumentere at 
sikkerhet mot kvikkleire er ivaretatt i henhold til NVEs veileder Sikkerhet 
mot kvikkleireskred, og dette blir tema i ROS-analysen. 
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2. Samarbeid og medvirkning 

Medvirkning i plansaker følger av §§ 5-1 og 5-2 i plan- og bygningsloven. I 
mange plansaker er det behov for ytterligere medvirkning. 

Kravet til medvirkning innebærer at berørte offentlige organer og andre 
interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes. Oppstart av 
planarbeidet skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest i Ski, og 
gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere, 
rettighetshavere, naboer og andre berørte parter skal på hensiktsmessig måte 
underrettes om at planarbeidet tas opp. Varsling av oppstart av planarbeid 
skjer etter oppstartsmøtet med kommunen. 

Når planforslaget er ferdig utarbeidet og førstegangsbehandlet av 
kommunen skal det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 
Registrerte grunneiere og festere, rettighetshavere, naboer og andre berørte 
parter skal på hensiktsmessig måte underrettes om forslaget til 
reguleringsplan, med opplysning om hvor det er tilgjengelig. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. 

I tillegg til den lovpålagte medvirkningen har Vardåsveien Bolig AS i 
forkant av planinitiativet vært i kontakt med grunneierne for Vardåsveien 2, 
4 og 10, og orientert dem om det kommende planarbeidet. Forslagsstillerne 
planlegger videre å invitere berørte parter og andre interesserte til 
medvirkningsmøte etter varsel om oppstart. Møtet vil bli tilpasset eventuelle 
covid19-tiltak. Det planlegges et tilsvarende møte i forbindelse med høring 
og offentlig ettersyn av planforslaget. 
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3. Vurdering av forskrift om 
konsekvensutredninger 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredniger datert 
01.07.2017. Boligformålet er i tråd med overordnete planer. Planforslaget 
faller dermed ikke inn under oppfangskriteriene i §§ 6-8, jamfør vedlegg I 
og II. Planforslaget skal ikke konsekvensutredes. 
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4. Samfunnssikkerhet - ROS-analyse 

Ifølge plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for 
utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Analysen 
skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om området er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer som følge av planlagt 
utbygging. Hensikten er å unngå at arealdisponeringen skaper ny eller økt 
risiko og sårbarhet for mennesker som oppholder seg på eller ved 
planområdet, og dermed ivareta og fremme samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen.  

ROS-analysen utarbeides parallellt med planprosessen. Første trinn i ROS-
analysen er stedsanalysen, som beskriver krav, egenskaper og forhold som 
kjennetegner planområdet, utbyggingsformålet og det omkringliggende 
analyseområdet. ROS-analysens trinn to er å identifisere mulige uønskede 
hendelser. Dette er gjort med bakgrunn i stedsanalysen, og med 
utgangspunkt i sjekklisten fra DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging, samt kommunens egen sjekkliste for ROS-
analyser. 

4.1. Oppsummering av mulige uønskede hendelser 

Mulige uønskede hendelser som må utdypes i ROS-analysen: 

• Overvann: Klimaprofilen for Oslo og Akershus viser økt 
sannsynlighet for kraftig nedbør: «Det er forventet at episoder med 
kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette 
vil også føre til mer overvann». Områder med tynt 
vegetasjonsdekke eller bart fjell har liten infiltrasjonsevne. 
Overvann må utdypes i ROS-analysen. 

• Kvikkleire: Planområdet er innenfor kommuneplanens temakart 
med mulighet for kvikkleireskred for områder med marine 
avsetninger, samtidig som det ligger i overgangssonen mellom bart 
fjell og strand-og havavsetninger i løsmassekartet Erfaringsvis er 
det svært liten sannsynlighet for kvikkleire innenfor hoveddelen av 
planområdet på grunn av synlig bart fjell, men grunnforholdene og 
spesielt overgangen mellom grunnfjell og marine avsetninger må 
undersøkes. Kvikkleireskred må utdypes i ROS-analysen. 

• Skog- og lyngbrann (tørke): DSBs kartdatabase viser at skogen i 
og nord for planområdet består av furudominert skog med høy 
brannfare (8 på en skala fra 1-9). Klimaprofilen for Oslo og 
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Akershus viser mulig økt sannsynlighet for tørke: Det forventes 
små endringer i sommernedbør, og høyere temperaturer og økt 
fordampning kan derfor gi økt fare for tørke om sommeren. Skog- 
og lyngbrann må utdypes i ROS-analysen. 

4.2. Sjekklister for mulige uønskede hendelser 

SJEKKLISTE FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
DSB Veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 2017 

UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

Veiledere 

Ja –  
vurderes i 
ROS-
analysen 

Nei –  
(begrunnes 
her) 

  
Store 
ulykker 

Storulykkevirksomheter 
(eksempelvis prosessindustri, tankanlegg for væsker og gasser, eksplosiv- og fyrverkerilagre) 
Brann/eksplosjon • DSBs veileder om sikkerheten 

rundt storulykkevirksomheter 
• FAST – anlegg og kart (DSB) – 
oversikt over virksomheter som 
oppbevarer farlig stoff over visse 
mengder (pålogging) 

 Nei, ingen 
storulykke-
virksomheter 
innenfor 
planområdet. 

Utslipp av farlige stoffer  
Akutt forurensning  

Næringsvirksomhet/industri 
Ulykker i næringsområder med 
samlokalisering av flere 
virksomheter som håndterer 
farlige stoffer og/ eller farlig 
avfall 

• DSBs veileder om sikkerheten 
rundt storulykkevirksomheter 
• FAST – anlegg og kart (DSB) – 
oversikt over virksomheter som 
oppbevarer farlig stoff over visse 
mengder (pålogging) 

 Nei, ingen 
virksomheter 
som håndterer 
farlige stoffer 
og/ eller farlig 
avfall innenfor 
planområdet. 

Brann 
Brann i bygninger og anlegg • Veileder TEK 17, kap. 11 (om 

tilgang for nødetater, 
dimensjonering av slokkevann, 
responstid, behov for nye/økte 
beredskapstiltak etc.) 

 Nei, ingen 
relevant 
industri 
innenfor 
planområdet. 
Heller ikke syke-
hus/-hjem, 
skole, 
barnehage, 
idrettshaller / 
tribuneanlegg, 
asylmottak, 
fengsel / arrest, 
hotell, store 
arbeidsplasser, 
verneverdig / 
fredet 
kulturminne. 

Større transportulykker 
Veg   Nei, ingen 

større veger 
innenfor 
planområdet.  

Bane  Nei, ingen 
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jernbane 
innenfor 
planområdet.  

Luft  Nei, ingen 
luftfart innenfor 
planområdet. 

Sjø  Nei, ikke 
nærhet til sjø. 

Naturfare Ekstremvær 
Overvann • Klimaprofil for fylket 

• Vestfold fylkeskommune: 
Veileder for lokal handtering av 
overvann i kommuner (COWI) 
• Norsk Vann veileder: 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 
• NVE om urbanhydrologi (med 
lenke til faktaark om blågrønne 
strukturer, utarbeidet av Oslo 
kommune) 
• Risikoanalyse av regnflom i by 
(DSB) inkl. hensynet til 
klimaendringer 

Ja, det må 
undersøkes 
og utdypes i 
ROS-
analysen. 

 

Flom og erosjon  
Flom i store vassdrag (nedbørfelt 
<20 km2) 

• Klimaprofil for fylket 
• NVE s karttjenester 
• NVE s retningslinjer, veiledere og 
faktaark i arealplanlegging 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav) 
og § 7-2 (sikkerhet mot flom og 
stormflo) 

 Nei, ingen store 
vassdrag som 
påvirker 
planområdet. 

Flom i små vassdrag (nedbørfelt 
>20 km2) 

 Nei, ingen små 
vassdrag som 
påvirker 
planområdet. 

Erosjon langs vassdrag og kyst • Klimaprofil for fylket 
• Veileder TEK 17 § 7-2, fjerde ledd 
• NVE s retningslinjer, veiledere og 
faktaark 

 Nei, ingen 
vassdrag eller 
kystlinje i 
nærheten. 

Skred i bratt terreng  
Løsmasseskred/jordskred • Klimaprofil for fylket 

• NVE s retningslinjer, veiledere og 
faktaark 
• NVE s karttjenester 
• NVE: Prosedyrebeskrivelse og to 
rapportmaler for avklaring av 
skredfare i bratt terreng, tilpasset 
behovene på kommuneplan- og 
reguleringsplannivå. 
• NVE -rapport 77/2016. Fare- og 
risikoklassifisering av ustabile 
fjellparti. Faresoner, 
arealhåndtering og tiltak. 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav) 
og TEK 17, § 7-3 (sikkerhet mot 
skred) 

 Nei, ikke 
potensiell 
skredfare i bratt 
terreng (se eget 
notat). 

Flomskred  
Snøskred  
Sørpeskred  
Steinsprang/steinskred  

Andre skred  
Fjellskred (med flodbølge som 
mulig følge) 

• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning) § 7-1 (generelle krav), 
TEK 17, § 7-3 (sikkerhet mot skred) 
og § 7-4 (sikkerhet mot skred, 

 Nei, ingen 
mulighet for 
flodbølge. 
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unntak for flodbølge 
som skyldes fjellskred) 

Kvikkleireskred (i områder med 
marine avsetninger) 

• Klimaprofil for fylket 
• NVEs retningslinjer, veiledere og 
faktaark 
• NVEs karttjenester 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav), 
§ 7-3 (sikkerhet mot skred) og §7-3, 
annet ledd (kvikkleireskred) 

Ja, det må 
undersøkes 
og utdypes i 
ROS-
analysen. 

 

Stormflo og havnivåstigning  
Stormflo i kombinasjon med 
havnivåstigning 

• Klimaprofil for fylket 
• DSB: Havnivastigning og stormflo. 
Samfunnssikkerhet i kommunal 
planlegging (med tall for stormflo 
og havnivastigning i hver 
kystkommune, tilpasset 
sikkerhetsklassene i TEK 17 for flom 
og stormflo). 
• Veileder TEK 17, kap. 7 
(innledning), § 7-1 (generelle krav) 
og § 7-2 (sikkerhet mot flom og 
stormflo) 

 Nei, ikke 
nærhet til hav. 

Skog- og lyngbrann  
Skog- og lyngbrann (tørke) • Klimaprofil for fylket 

• Kart.dsb.no, Brann og brannvesen 
/ Skogdata / Brannfarepotensiale 
(veiledningstekst lagt inn MV/2020) 

Ja, utdypes i 
ROS-
analysen. 

 

 

 

SJEKKLISTE FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
Mal for ROS-analyse fra Nordre Follo kommune 

Hendelse/situasjon Aktuelt: ja/nei Kommentar 

Natur-, klima- og miljøforhold 
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1 Masseras /skred Ja Kan være utsatt for kvikkleire. 

2. Snø / isras Nei  

3. Flomras Nei  

4. Elveflom Nei  

5. Tidevannsflom Nei  

6. Radongass Ja Kan være utsatt for radongass. 

7. Vind Nei  

8. Nedbør Ja Overvann må håndteres. 

9. Sårbar flora Nei  

10. Sårbar fauna - fisk Nei  

11. Naturvernområder Nei  

12. Vassdragsområder Nei  

13. Fornminner Mulig Det er ikke kjente kulturminner eller fornminner 
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14. Kulturminner Mulig innenfor planområdet per i dag. Dette vil bli undersøkt 
nærmere av fylkeskommunen gjennom planarbeidet. 

Bygde omgivelser 
Kan tiltak i planen få virkninger for: 
15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei  

16. Havn, kaianlegg Nei  

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei  

18. Skole barnehage Nei  

19. Tilgjengelighet 
for utryknings-
kjøretøy 

Nei  

20. Brannslukningsvann Nei  

21. Kraftforsyning Nei  

22. Vannforsyning Nei  

23. Forsvarsområde Nei  

24. Rekreasjonsområder Nei  
Forurensningskilder 
Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei  

26. Permanent 
forurensing 

Nei  

27. Støv og støy; 
industri 

Nei  

28. Støv og støy; trafikk Ja Retningslinje T-1442 Behandling av støy i 
arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet.  

29. Støy; andre kilder Nei  

30. Forurenset grunn Nei  

31. Høyspentlinje Nei  

32. Risikofylt industri 
(kjemikalier, 
eksplosiver, olje/gass, 
radioaktivitet) 

Nei  

33. Avfallsbehandling Nei  

34. Oljekatastrofe-
område 

Nei  

Forurensing 
Medfører tiltak i planen: 
35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei  

36. Støy og støv fra Nei  
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trafikk 

37. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei  

38. Forurensing av sjø Nei  

39. Risikofylt industri Nei  
Transport 
Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig 
gods 

Nei  

41. Vær/føreforhold 
begrenser 
tilgjengelighet 

Nei  

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Nei  

43. Ulykker med 
gående/ syklende 

Nei  

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei  

Andre forhold 
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei  

46. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
vannstand 

Nei  

47. Fallfare ved 
naturlige 
terrengformasjoner 
samt gruver, sjakter og 
lignende 

Nei  

48. Andre forhold Nei  
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Forord 

Vardåsveien Bolig AS ønsker legge til rette for utvilking av området mellom 
Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med boligblokker med varierte 
leilighetsstørrelser. Tomtene ligger vestvendt og solrikt, innenfor 1 
kilometer fra Ski stasjon. Boligene vil utformes med vekt på god bokvalitet 
og gode private og felles utearealer. I kommuneplanen er det meste av 
planområdet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse med høy arealutnyttelse. 

Denne stedsanalysen er del av planintiativet, som sendes kommunen ved 
anmodning om oppstartsmøte. Hensikten med stedsanalysen er å identifisere 
stedlige forhold og premisser som kan eller bør ha innvirkning på bruk og 
utforming av området i fremtiden. Stedsanalysen redegjør for planområdets 
egenskaper i dagens situasjon.  
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1. Analyseområdet og planområdet 

1.1. Analyseområdet 

 

Figur 1. Analyseområdet og planområdet 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

Kartutsnittet med analyseområdet og planområdet for Vardåsveien. 
Avgrensningen av analyseområdet inkluderer variasjonen i strukturer, 
funksjoner og bebyggelse i umiddelbar nærhet av planområdet, for å 
identifisere stedlige forhold og premisser som kan eller bør ha innvirkning 
på bruk og utforming av planområdet. 

Analyseområdet viser viktige funksjoner i nærheten av planområdet, som 
Ski sykehus, Ski stasjon og jernbanelinjen, Ski stadion, boligområder, 
jordbruksområder og friområder med småvann. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart). 

https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart
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1.2. Planområdets avgrensning 

Figur 2. Planområdets avgrensning vist på gjeldende regulering. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

Planområdet følger delvis reguleringsgrenser og delvis eiendomsgrenser. 
Planområdet inkluderer Vardåsveien 2, 4, 6a-e, 8, 10 og privat avkjørsel, 
totalt 12 882 m2. 

Figur 3. Planområdets avgrensning med eiendomsstørrelser. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart)  
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2. Overordnede føringer og planstatus 

2.1. Kommuneplanens arealdel 

2.1.1. Arealformål 

 

Figur 4. Arealformålene i kommuneplanens arealdel, Kommuneplan for Nordre Follo. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

Kommuneplan for Nordre Follo 2019 – 2030 ble vedtatt 12.06.2019. 
Planområdet er avsatt til eksisterende og fremtidig boligbebygelse i 
kommuneplanens arealdel.  

Utdrag fra planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel: 

For Vardåsveien 2,4 og 6 skal utviklingen bygge på følgende føringer:  

• Boligbebyggelse og tetthet tilpasses områdets karakter  

• Støyforholdene skal vektlegges tungt i videre planbehandling, med 
sikte på å oppnå tilfredsstillende støyforhold for beboerne  
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2.1.2. Kommuneplanens temakart 

Oversikt over kommuneplanens temakart som kan ha innvirkning på området 

Temakart Tema Er planområdet innenfor 
avgrensningen? 

Temakart 1 Prioritert utbyggingsområde (stiplet strek) 

 

Nei, men hoveddelen av 
planområdet er likevel avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse med 
høy arealutnyttelse i 
kommuneplanen. Området er 
innenfor 10 minutter gange og 1 
km radius fra Ski stasjon. 

Temakart 2 Sikringssoner – jernbane H190-2 og tunnel 
H130-1 

Nei 

Temakart 3 Støysoner bane – H210 Rød og H220 Gul Delvis innenfor gul støysone 

Temakart 4 Støysoner veg – H210 Rød og H220 Gul Delvis innenfor rød støysone 
Delvis innenfor gul støysone 

Temakart 5 Andre støysoner – skytestøy Nei 

Temakart 6 Støysoner helikopter Nei 

Temakart 7 Fareområde flom Nei 

Temakart 8 Fareområde høyspent Nei 

(Temakart 9) Rekkefølgekrav til infrastruktur - 

Temakart 10 Friluftsliv og turdrag – H530 Nei, men grenser inntil i nord 

Temakart 11 Bevaring naturmiljø Nei 

Temakart 12 Bevaring kulturmiljø – H570 Innenfor hensynssone H570-3 
bevaring av kulturlandskap 

Temakart 13 Båndlegging kulturminner Nei 

Temakart 14 Gjennomføringssone – krav om felles 
planlegging 

Nei 

Temakart 15 Gjennomføringssone – omforming Nei 

Temakart 16 Mulighet for kvikkleire – H310 Innenfor faresone H310-1 med 
mulighet for kvikkleire 

Temakart 17 Storulykkevirksomheter Nei 
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2.1.3. Utdrag fra relevante bestemmelser i kommuneplanen 

Variert boligsammensetnig 

Ved regulering av boligområder stilles det blant annet krav om varierte 
boligtyper, boligstørrelser, felleslokaler og universell utforing. 

Uteoppholdsarealer 

Figur 5. Krav til uteoppholdsarealer til boliger. Blokkbebyggelse utenfor prioritert 
utbyggingsområde er uthevet. 

Lekeplasser 

Arealkrav for lekeplasser til boliger 

Minst 50 % av felles MUA skal settes av til lekeplasser  

Type lekeplass Arealet avsatt til lekeplass fordeles slik 

Lekeplasser for små barn 20 % 

Nærlekeplass 40 % 

Strøkslekeplass 40 % 

Figur 6. Femti prosent av felles uteoppholdsareal MUA skal fordeles på ulike typer 
lekeplasser, slik at barn i alle aldre får dekket sitt behov for aktivitet. 

Minimumsstørrelser for hver lekeplass 

Type lekeplass Antall boenheter Minimumsstørrelse m2 

Lekeplasser for små barn Fra første boenhet 50 

Nærlekeplass og 
strøkslekeplass slås sammen 

1-30 50 

30-200 600 

Nærlekeplass Flere enn 200 600 

Strøkslekeplass Flere enn 200 2500 

Figur 7. Størrelsen på lekeplassene er avhengig av antall boenheter. 

  

Arealkrav for uteoppholdsarealer til boliger 

Minste uteoppholdsareal MUA utenfor prioritert utbyggingsområde 
(ved byggning med fem eller flere boenheter) 

Bebyggelsestype Felles MUA per 100 m2 BRA  Privat MUA m2 

Frittliggende 
småhusbebyggelse 

25 150 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

50 70 

Blokkbebyggelse 50 5 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde 

30 5 
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Parkeringsplasser for bil, motorsykkel og sykkel 

Parkeringsdekning for bil, motorsykkel og sykkel 

Norm for parkeringsplasser utenfor prioritert utbyggingsområde 

Formål Biler  
(min-maks) 

Motorsykler 
(min-maks) 

Sykler 
(minimum) 

Blokkbebyggelse 0,7 – 1,2 plasser 
per boenhet 

0,2 plasser per 
boenhet 

2,5 plasser per 
100 m2 BRA bolig 

Enebolig og 
tomannsbolig 

2 - 

Konsentrert 
småhusbebyggelse 

1,2 – 1,5 0,2 

Figur 8. Antall bilparkeringsplasser er avhengig av antall boenheter, mens 
sykkelplassene bestemmes ut fra m2 BRA bolig. 
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2.2. Gjeldende reguleringsplaner 

 

Figur 9. Planområdet er regulert gjennom to reguleringsplaner. 

Reguleringsplan for Vardåsen, vedtatt 04.12.1974 

• Gjelder for Vardåsen 2, 4, 6a-e, samt 10 
• Formål: Frittliggende småhusbebyggelse 
• Utnyttelse: Maks 24 % BYA 
• Høyder: Maks mønehøyde 8,5 m, maks gesimshøyde 6 m 
• Byggegenser: Mot Langhusveien 30 m til midt regulert vei, mot 

Vardåsveien 12,5 m til midt regulert vei 

Reguleringsplan for Vardåsveien 8, vedtatt 19.10.2011 

• Formål: Frittliggende småhusbebyggelse, offentlig tjenesteyting og 
felles avkjørsel 

• Utnyttelse: Maks 26 % BYA 
• Høyder: Maks mønehøyde 8,5 m, maks gesimshøyde 6 m 
• Byggegenser: Mot Vardåsveien 12,5 m til midt regulert vei 
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2.3. Andre strategier, prinsipper, verdier og kvaliteter 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 2015 

Figur 10. Regional areal- og transportstruktur. 

Ski er utpekt som regional by, regionalt område for arbeidsplassintensive 
virksomheter og særlig innsatsområde for økt 
næringsutvikling.Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. All 
trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektivtransport.  
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Bruk sykkelen i hverdagen! Sykkelstrategi for Ski kommune, vedtatt 
12.06.2019 

Sykkelstrategien følger opp målsettingen i Regional plan for areal og 
transport, og skal legge til rette for at det blir attraktivt og trygt å sykle.  

Hovedmålene i planen er: 

1 Innen 2023 skal Ski ha en sykkelandel på 10%  

2 Innen 2030 skal Ski ha en sykkelandel på 20%  

3 I Ski skal det oppleves attraktivt og trygt å sykle  

4 Sykkel skal fremstå som et mer attraktivt fremkomstmiddel enn bil for 
reiser under 3 km  

5 Innen 2023 skal 80 % av barn og unge gå eller sykle til skolen  

6 Økt tilfredshet blant innbyggerne som velger sykkel som 
framkomstmiddel 

Dette krever helhetlig satsing og tilrettelegging av infrastruktur, med gode 
sammenhengende ruter for syklistene og trygg og praktisk sykkelparkering 
ved reisens målepunkter.  

Langs planområdet er det etablert gang- og sykkelvei i Langhusveien, som 
er del av nasjonal sykkelrute nr. 7 fra Halden til Trondheim. Gang- og 
sykkelvei i Vadåsveien fra Langhusveien til Ski sykehus er markert i planen 
som tiltak med første prioritet. 

2.4. Statlige planretningslinjer og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem 
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange.  
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, samt rundskriv T-2/08 Barn og planlegging (Styrke barn og 
unges interesser i planleggingen (T-2/08) og Barn og unge og planlegging 
etter plan- og bygningsloven (T-1513)  

Hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og godt nærmiljø 
må ivaretas. Dette gjelder blant annet å skape trygge oppvekstmiljø med 
gode møtesteder, muligheter for lek og aktivitetsfremmende omgivelser. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for langsiktig 
arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen skal legges 
til grunn ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, for å vurdere ny 
arealbruk i støyende omgivelser og/eller eventuelle konsekvenser av nye 
støykilder. Retningslinjen avgir utendørs støygrenser ved etablering av nye 
boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes angis 
utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel 
veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. Retningslinjen anbefaler 
beregning av gule og røde støysoner rundt blant annet industribedrifter, og 
inneholder grenseverdier som del av vurderingsgrunnlaget for arealbruken. 

Flom- og skredfare i arealplaner (NVE, retningslinje nr. 2/2011, sist 
revidert 22.05.2014) 

Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt 
hensyn til i arealplaner, slik at det gjøres riktige utredninger i de ulike 
plannivåene i henhold til plan- og bygningsloven. Retningslinjene gjelder 
fare for alle typer flom-, erosjons- og skredprosesser, samt flodbølger som 
kan oppstå som følge av skred. Retningslinjene gjelder i utgangspunktet fare 
som er knyttet til naturlige prosesser og naturlig terreng. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal potensiell skredfare alltid vurderes. 
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3. Historisk utviklingHistorisk utvikling 

3.1. Historisk utvikling 

  

1956 1978 

  

1987 2002 

Figur 11. Flyfoto som viser utviklingen av Ski fra 1956 til 2002 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

  

https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart
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2008 

 

2019 

Figur 12. Flyfoto som viser utviklingen av Ski de siste 12 årene, fra 2008 til 2019 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

 

Figur 13. Ski stasjon i åpningsåret 1879, sett mot sør. I bakgrunnen bølgende 
åkerlandskap. (digitaltmuseum.no / Norsk jernbanemuseum). 

Åpningen av jernbanen i 1879 markerte starten på Ski som fremtidig by. 
Allerede fra starten delte jernbanen seg i to spor ved Ski, vestre linje (via 
Moss og Fredrikstad) og østre linje (via Askim og Rakkestad). Linjedelingen 
medførte at Ski stasjon tidlig ble et knutepunkt for togtrafikken. 

1879-1956: Utvikling med spredt boligbebyggelse. Ingen klar 
sentrumsbebyggelse, men vei- og tomtestrukturen i sentrum er relativt godt 
etablert. Rådhuset ble ferdigstilt i 1956. I planområdet er det bebyggelse i 
Vardåsveien 6a og 8 presteboligen. Det relativt flate landskapet sørvest for 
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Vardåsen ble bebygget med enkelte eneboliger. Røde Kors sykestue ble 
bygget på Vardåsen i 1938. 

1956-1978: Mellom stasjonen og rådhuset ble det etablert tydelig 
sentrumsbebyggelse, og Rådhuset ble utvidet med påbygg. I hele Ski er det 
bygget flere småhus. På Vardåsen ble sykestuen revet, og Ski sykehus 
oppført i 1977. Rundt sykehuset er det også flere store boligprosjekter med 
eneboliger, flermannsboliger og barnehage. Langhusveien ble oppgradert og 
rettet ut, og boligen i Vardåsveien 2 ble oppført mellom Langhusveien og 
Vardåsveien. Ski skole ble utvidet. 

1978-1987: Vardåsveien 4 ble oppført. Sentrumsbebyggelsen ble utvidet 
østøver mot Ski skole. Den nordlige delen av Torget ble oppgradert, mens 
den sørlige delen fungerte som parkeringsplass Vardåsen fremstår med 
omtrent samme bebyggelse som i dag. 

1987-2008: Generelt ble det bygget ut med nye småhus på ledige tomter, 
sælig i randsonene av sentrum. Sentrumsbebyggelse utvides sørover, og Ski 
storsenter ble ferdigstilt i 1995, og utvidet noe senere. 

2008-2019: Store arbeider og terrenginngrep på den nye Follobanen, med 
tilrettelegging for dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Første del av den nye 
stasjonen åpnet august 2020, mens Follobanen skal åpnes i 2022. I 2015 ble 
Ski utpekt som regional by i Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 

 

Figur 14. Ski stasjon i august 2020. I bakgrunnen til venstre hever Vardåsen seg over 
det omkringliggende landskapet. (Foto Bane Nor / Geir Roer) 
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3.2. Bebyggelsesstruktur rundt planområdet 

 

Figur 15. Bebyggelsesstruktur med småhus og sykehus. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

På og ved Vardåsen består bebyggelsen av frittliggende småhus og 
eneboliger bygget gjennom de siste hundre årene. Småhusene har ingen 
enhetlig struktur, og har ulik størrelse, arkitektur, fargebruk og plassering på 
tomtene. I Vardåsveien nord for planområdet er det tydeligere 
bebyggelsesstruktur på noen større boligutviklingsprosjekter med eneboliger 
i kjede som ble bygget på 1970-tallet. Mot øst er Ski sykehus en stor struktur 
omkranset av parkeringsflater som skiller seg klart fra småhusene. 
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3.3. Kulturminner 

 

Figur 16. Registrerte kulturminner. (Kulturminnesøk.no) 

Analyseområdet er rikt på kulturminner. Registreringene i 
kulturminnesøk.no viser særlig kulturminner fra jernalderen, med funn av 
gravfelt med gravhauger, kokegroper, bergkunst og spydspiss. Der er også 
funnet fiskesøkke fra steinalderen. På Vardåsen sør og øst for planområdet 
er det to gravfelt med gravhauger.  

Det er ingen eksisterende kulturminner innenfor planområdet. I Vardåsveien 
8 var det inntil nylig en SEFRAK-registrert prestebolig, Villa Solvang, som 
nå er revet.  
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3.4. Kulturmiljø 

 

Figur 17. Kommuneplanens temakart for kulturmiljø. 
(https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

Planområdet er innenfor hensynssone H570-3 Kulturlandskap mellom 
middelalderkirkene og moreneryggene i kommuneplanens temakart for 
kulturmiljø.  

Det skal legges vekt på å bevare verdifulle kulturlandskap, kulturminner og 
kulturmiljø.Innenfor hensynssonen har kommuneplanen retningslinjer om at 
planarbeid som kan berøre viktige kulturmiljø eller sammenhengende 
kulturlandskap skal utrede konsekvensene for kulturlandskap og kulturmiljø, 
med særlig vekt på landskapsbilde.  

Selv om planområdet er innenfor hensynssonen, berører det ikke dirkekte 
viktige kulturmiljøer eller sammenhengende kulturlandskaper. 
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4. Natur 

4.1. Vann og bekker 

Figur 18. Vann og bekker. Avgrensningen av verneplan for Mossevassdraget er vist 
med stiplet strek. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Analyseområdet har flere vann, dammer og bekker. Vannene er viktige 
lokaliteter for flora og fauna, men ingen av dem inngår i verneplan for 
Mossevassdraget. Lokalt rundt vannforekomstene er det markert med 
aktsomhetsområde for flom. Planområdet berører ikke vann, bekker eller 
mulige flomsoner. 

 

Figur 19. Aktsomhetsområder for flom.  
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4.2. Jordbruk og skog 

 

Figur 20. Jordbruksarealer og skog. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Høyereliggende områder som åser, koller og skrenter er stort sett skogkledt, 
ellers består de ubebygde delene av analyseområdet hovedsakelig av større 
områder med dyrket mark av svært god og god jordkvalitet. 
Skogsforekomstene er klassifisert etter alder, og nord på Vardåsen finnes det 
små lommer med gammel og eldre skog. Trærne innenfor planområdet er 
ikke klassifisert, og planområdet berører heller ikke jordbruksarealer. 
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4.3. Viktige naturtyper 

 

Figur 21. Utvalgte og viktige naturtyper. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Kapelldammen og Rullestadtjernet er registrert som svært viktig naturtype 
(A-verdi) med ferskvann og våtmark. Lokaliteten innheholder blant annet 
den rødlistede arten nikkebrønsle. 

Rullestadtjernet er registrert som naturreservat og svært viktig naturtype (A-
verdi) våtmarksreservat. Lokaliteten innheholder blant annet den rødlistede 
arten kjempesoleie, samt sjelden og sårbare øyenstikkere.  

Analyseområdet inneholder også flere forekomster av den utvalgte 
naturtypen hule eiker. Forekomstene er henholdsvis vurdet til svært viktig 
naturtype (A-verdi), og lokalt viktig naturtype (C-verdi). 
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4.4. Registrerte arter 

 

Figur 22. Arter av særlig forvaltningsinteresse. 
(https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Analyseområdet har registreringer av truede og sårbare arter (eksempelvis 
sanglerke, sivspurv, vaktel, alm, ask, kjempesoleie og elvemusling). 
Registeringene er særlig konsentrert i tilknytning til Rullestadtjernet og 
Kapelldammen, men finnes også som enkeltforekomster. Den fredete 
øyenstikkerarten gulflekktorvlibelle er registrert ved Rullestadtjern. Langs 
veier og jernbanen er det registrert fremmede arter. 

Innenfor planområdet er det ikke registrert arter av særlig 
forvaltningsinteresse, men det er funnet fremmede arter som hagelupin langs 
Langhusveien. 

Hele området er innenfor forvaltningsområde for ulv og gaupe. Det er ikke 
reistrert vilttrekk gjennom området, men nord for Rullestadtjernet er det 
markert med et lokalt viktig viltområde for rådyr. 
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5. Landskap 

5.1. Marine avsetninger og bart fjell 

 

Figur 23. Løsmassekart som viser områder med bart fjell på Vardåsen, tykke strand- 
og havavsetninger ved jordbruksområdene, og moreneryggene som ble avsatt ved 
siste istid. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Moreneavsetningene er viktige landskapselementer, og går som et svakt 
høydedrag gjennom Ski sentrum. Morenen består av sand og grus som ble 
avsatt under siste istid for omtrent ti tusen år siden. Ellers er analyseområdet 
preget av tykke hav- og strandavsetninger, som gir gode jordbruksarealer. 
Åser og koller av grunnfjell hever seg over de bølgende jordbruksarealene.  

Vardåsen med planområdet ligger på en slik høyde i landskapet, og 
Vardåsveien 6, 8 og 10 er markert i kartet med bart fjell og fjell med 
usammenhengende løsmasser. Vardåsveien 2 og 4 er markert med hav- og 
fjordavsetning i tykt dekke. 
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5.2. Mulighet for kvikkleire i marine avsetninger 

 

Figur 24. Planområdet er innenfor områdene med mulighet for kvikkleire i 
kommuneplanens temakart. Den øvre delen av Vardåsen ligger høyere enn grensen 
for marine avsetninger. (https://kommunekart.com/klient/nordrefollo/kart) 

Planområdet ligger i overgangssonen mellom bart fjell og strand-og 
havavsetninger i løsmassekartet. I alle områder med marine avsetninger kan 
det være mulighet for kvikkleire. I kommuneplanens temakart er 
planområdet markert innenfor områdene med mulighet for kvikkleire. 
Erfaringsvis er det svært liten sannsynlighet for kvikkleire innenfor den 
skrånende delen av planområdet, som stedvis har bart fjell. Vardåsveien 2 og 
4 er bygget på tidligere jordbruksarealer (se kart fra 1956 i kapittel 3.1). Det 
er funnet kvikkleire på jordbruksområdene under byggingen av den nye 
Follobanen, og disse to tomtene kan ha sannsynlighet for kvikkleire. 

Reguleringsplanen må dokumentere at sikkerhet mot kvikkleire er ivaretatt i 
henhold til NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred, og dette blir tema i 
ROS-analysen. 
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5.3. Topografi og karaktertrekk i landskapet 

 

Figur 25. Karakteristiske landskapstrekk er særlig høydedraget med Vardåsen og det 
lavereliggende, bølgende jordbrukslandskapet. 
(https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Landskapet kjennetegnes av et bølgende jordbrukslandskap med enkelte 
skogkledde åser som hever seg over landskapet. Vardåsen er den høyeste av 
åsene i området, og er 170 meter over havet, som tilsvarer omtrent 45 meter 
høyere enn småvannene. På det høyeste punktet står en telmast.  

Vest på Vardåsen heller terrenget noe brattere ned mot Langhusveien. En 
bratt skrent markerer et tidligere steinbrudd. Fylkesveien følger overgangen 
mellom terrengformene langs foten av Vardåsen. Kirkeveien er et gammelt 
veifar som følger toppen av moreneavsetningene. Ellers preges landskapet 
av svake forsenkninger med grunne småvann. 

Terrenget umiddelbart rundt Follobanen er menneskeskapt, men preger 
likevel landskapet med karakteristiske trekk som rette linjer, skjæringer og 
fyllinger. 
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6. Mobilitet og målpunkter 

 

Figur 26. Skoler, barnehager, transport og idrettsanlegg i nærområdet. Jernbane og 
jordbruk danner barrierer i mobiliteten. 

6.1. Skole, skolevei og barnehager 

Planområdet hører til skolekrets for Ski barne- og ungdomsskole. Skolen er 
omtrent 5 minutters gange fra planområdet, og skoleveien går på adskilt 
gang- og sykkelvei helt frem til rundkjøringen foran skolen. Det er flere 
barnehager i nærområdet. 

6.2. Idrett, aktiviteter, friluftsliv og rekreasjonsarealer 

Det er flere idrettsanlegg i området. Ski idrettsplass inneholder matchbane, 
treningsbane med naturgress, to kunstgressbaner og friidrettsbane. På Ski 
skole ligger Ski bad med 16,5 metersbasseng. Kjellern fritidssenter ligger 
sør for skolen. Kommunen omfatter for øvrig av store natur- og 
friluftsområder. Mesteparten av disse områdene er innenfor markagrensen. 
Fra Vardåsen kan man spenne på seg skiene eller vandre langt inn i Øst- og 
sørmarka. 
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6.3. Tog og buss 

Vardåsen ligger kun 10 minutters gange fra Ski stasjon, og jernbanen er den 
viktigste kollektivtransporten for Ski. Når Follobanen åpner for fullt i 2022 
vil reisetiden mellom Ski og Oslo bli reduseret til 11 minutter. I 
Langhusveien går det 10-minutters bussrute mellom Langhus og Ski stasjon, 
og videre til Drøbak. Jernbanelinjen er svært viktig for reiser til og fra Ski, 
og er en forutsetning for veksten i innbyggere og at Ski er utpekt som 
regionby. Samtidig danner jernbanelinjen sammen med de store områdene 
med dyrket mark, en tydelig barriere mellom øst og vest i Ski. 

6.4. Sentrum med kjøpesenter  

Ski Storsenter har 145 butikker og spisesteder, et kurs- og konferansehotell, 
kino, bibliotek, bowling, helhetsterapi, legesenter og tannlegesenter. 
Senteret har 2000 gratis parkeringsplasser, og kunder fra et stort omland. 
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7. Folkehelse 

7.1. Solinnfall 

 

Figur 27. Figuren viser soloppgang og solnedgang på henholdsvis sommersolverv, 
jevndøgn og vintersolverv. (data fra 
https://www.timeanddate.no/astronomi/maane-tider/norge/ski) 

Planområdet i Vardåsveien heller mot sørvest og kjennetegnes av gode 
solforhold gjennom hele året. 

7.2. Luftkvalitet 

Det er ikke funnet særskilte problemer med luftkvaliteten i forbindelse med 
stedsanalysen. Ved regulering skal Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-
1520/2012, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
denne, skal legges til grunn. 
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7.3. Lokalklima og mulige fremtidige klimaendringer 

Planområdet har et lokalklima som er karakteristisk for Osloregionen, og 
som er beskrevet i Klimaprofil for Oslo og Akershus (Norsk 
klimaservicesenter, 2017):  

«Nær Oslofjorden er det relativt milde vintre, mens det er kjøligere i 
lavtliggende indre deler av området. Sommerstid er det relativt høye 
temperaturer i hele regionen. Området nær Oslofjorden har således landets 
høyeste antall dager i året med middeltemperatur over 20 °C. Årsnedbøren 
varierer fra rundt 700 mm nær Oslofjorden og i østlige deler av Akershus, til 
over 1000 mm i høytliggende områder i Nordmarka og Romeriksåsene. For 
kortvarige, intense nedbørepisoder har området nær Oslofjorden landets 
høyeste dimensjonerende nedbørverdier. 

Det ventes ikke at det storstilte klimamønsteret endres vesentlig, men nivået 
for de fleste klimaelementene vil endres. Det beregnes at årstemperaturen i 
Oslo og Akershus øker med ca. 4 °C, og årsnedbøren øker med ca. 15 % i 
løpet av århundret sammenliknet med perioden 1971-2000. Dager med mye 
nedbør kommer hyppigere, og med økt nedbørintensitet. Temperaturen 
beregnes å øke mest vinter og vår, og minst om sommeren. For vind viser 
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor.» 

 

Sommerhalvåret, hele døgnet Vinterhalvåret, hele døgnet 

 

Figur 28. Vindroser med gjennomsnittsvind for henholdsvis sommerhalvåret og 
vinterhalvåret, de siste tre årene. Sørlige og sørøstlige vinder dominerer både 
sommer og vinter. Hyppighet i prosent. Data fra målestasjon med vinddata i Kolbotn 
(Meterologisk institutt).  
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Sommerhalvåret kl. 16.00 til 20.00 Hele året 

 

Figur 29. Vindroser med vind for henholdsvis sommerhalvåret klokken 16.00 til 
20.00, og gjennomsnitt for hele året, de siste tre årene. Ettermiddagsvinden i 
sommehalvåret domineres av sørlige og sørvestlige vinder. Hyppighet i prosent. Data 
fra målestasjon med vinddata i Kolbotn (Meterologisk institutt). 
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7.4. Støy 

 

Figur 30. Støy fra veg og bane. (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 

Innenfor gule og røde støysoner har kommuneplanen krav om at alle tiltak 
skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende. Det er kun er tillatt å etablere nye boliger dersom spesifikke 
krav til støygrenser innendørs, og utendørs ved fasade og på uteareal, 
oppfylles. For utendørs støy skal Retningslinjer for støy i arealplanlegging, 
T1442/2016 legges til grunn for nye boliger. For innendørs støy skal 
støykrav i byggteknisk forskrift oppfylles. 

Planområdet er delvis innenfor rød støysone fra veg, og delvis innenfor gul 
støysone fra veg og jernbane. Støyforholdene vil bli løst i henhold til 
kravene. 
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8. Anbefalingskart 

8.1. Oppsummering av stedsanalysen 

 

Figur 31. Oppsummering av stedsanalysen sammenstiller de viktigste eksisterende 
elementene rundt planområdet, og viser hvordan de påvirker planområdet. 

Samlet stedsanalyse oppsummerer de stedlige forholdene og premissene 
som har innvirkning på bruken og utformingen av området. Planområdet er 
del av småhusområdene på Vardåsen. Planområdet heller mot vest og 
sørvest, har fin utsikt ut over jordbruksområder og Ski sentrum, og har gode 
solforhold. Sykehusområdet til øst dekker den høyeste og relativt flate delen 
av Vardåsen. Selv om sentrum er under 1 kilometer unna, utgjør 
jernbanensporene og åkrene store områder og barrierer der ingen skal ferdes. 
Jernbanen og Langhusveien er støykilder, og veistøy i rød og gul sone 
påvirker deler av planområdet. Planinitiativet må utformes slik at 
støyforholdene for den nye bebyggelsen blir tilfredsstillende. Mot nord 
starter naturområdet som strekker seg helt til Marka. 
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8.2. Anbefalingskartet og anbefalingene 

 

Figur 32. Anbefalingskartet viser hovedprinsippene for utformingen og plasseringen 
av bebyggelsen slik at det skapes god bokvalitet og skjermede, solrike utearealer. 

Anbefalingskartet viser hvordan premissene fra stedsanalyser påvirker 
utformingen av planinitiativet. På grunn av støyforholdende foreslår 
planintitiativet skjermende lamellbebyggelse langs Lofthusveien, i 
kombinasjon med støyskjerm langs gang- og sykkelveien. På den måten vil 
utearealene ikke bli utsatt for støy. Samtidig er bebyggelsen plassert slik at 
det skapes flere soner av utearealene, der alle har sol og utsyn. Mot 
småhusene i øst foreslår planinitiativet en mer frittliggende punkthusstruktur 
som tilpasser seg naboene i øst. Helningen på terrenget i planområdet fører 
til at bebyggelsen på 3-5 etasjer glir inn i terrenget, og ikke oppleves for 
høy.  

I det videre arbeidet vil det bli særlig viktig å dokumentere støyforholdene 
på fremtidige fasader og utearealer, samt overgangen mellom fast fjell og 
marine avsetninger med mulighet for kvikkleire. 
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Formålet er å legge til rette for utvilking av området mellom Langhusveien og Vardåsveien / Ski sykehus med moderne 
boliger og variasjon i boligsammensetning. Et nytt og attraktivt boligmiljø  som kombinerer nærhet til sentrum med med 
god bokvalitet og gode private og felles utearealer.

Plangrepet tar utgangspunkt i planområdet som en landskapelig og definert situasjon med utfordringer knyttet til Lan-
ghusveien som støyskilde. Herunder har et viktig prinsipp for utforming av planskissen vært at boligbebyggelsen skal 
bidra til å løse kravet til stille side for den enkelte boenhet og uteoppholdsarealer på bakkeplan.  

Planområdet:
Planområdet er på 8,7 daa og ligger i helning mot vest på en høyde i landskapet, avgrenset av Langhusveien mot vest, 
Vardåsveien i sør og mot øst og friområde i nord. 

Området kan inndelses i tre definerte soner som naturlig følger av landskapet i nordsør retning:

1 Skrenten langs Langhusveien i vest
2 Flaten som et sammenhengende sentral platå
3 Det småkupperte landskapet langs planområdets østre avgrensning

Planskissen:
Planskissen viser området utviklet med en boligflate på 9 000 m2 BRA. BYA er på omlag 2580 m2 som gir et snitt på 3,5 
etasjer for planområdet som helhet. Boligtypene er definert av lokalisering ihht situasjonen. Støybestandige boliger med 
gjennomgpående boligplaner i langhusene mot vest og mer sammensatte løsninger for boligene langs Vardåsvegen og 
planområdet nordøstre del.

Plangrepet:
Planskissen viser bebyggelse lagt i rand med varierende høyder i spennet 3-5 etasjer, løst med planstruktur bestående 
av syv boligbygg  (B1-B7) lagt i rand. Tre langhus i 3-5 etasjer langs Langhusveien i vest, fire mindre bolighus mot øst 
(Vardåsveien).           Bebyggelsen i vest, ut mot Langhusvegen, er vist løst i inntil 5 etasjer. En linjær struktur bestående av 
tre lameller med fellesinnganger til boligene fra vest. Øvrig bebyggelse, langs etter Vardåsveien, er mer rektangulær og 
småskalig utformet - bygningsvolum i 3-4 - som overgang til eksisterende småhusbebyggelse.

Sentralt i planområdet er en sammenhengende naboskapspark, underdelt av mindte tun. En grønn boligpark som foren-
er boligene til planområdetrådet og planområdet med omkringliggende situasjonen.
med en sentral sammenhengende  naboskapspark. Bebyggelsen er løst med med varierende høyder (3-5 etasjer), volum 
og størrelser. 

Skisserte bygningstyper muliggjør gjennomgående boliger med private uteopphaldsarealer både mot vest og øst. Fasa-
den mot vest er tenkt utviklet med større terrassser/balkonger som åpner for både vinterhager, veksthus og beplantning 
av tilpassede trær. En frodig og grønn fasade i store landskapet.

Bebyggelsen i planområdets østre del (B4_B7) er vist utviklet med mindre punkthus som tilpasses det kupperte med en 
småskalig, nedskalert og tilbaketrukket karakter. 

REDEGJØRELSE

PLANSKISSE

Kommentar: 
Plangrepet bidrar til å et støybeskytte gårdsrom/naboskapspark som  gjennom ulike passasjer og forbindelser åpnes 
på kryss og tvers. En naturban boligpark som tilpasser seg både støy, landskap og eksisterende bygningsmiljø. 
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Atkomster
Atkomster til underliggende kjeller/parkeringsanlegg kan løses enten inn fra Vardåsveien i nordøst, Vardåsveien i sør 
eller benytte dagens atkomstvei inn til planområdet. Felles boligatkomster for langhusene (B1-B3) er lagt inn fra vest. For 
resterende boligbebyggelse skjer dette med innganger knyttet til naboskapsparken og/eller Vardåsveien.

Boligområdet: 
Plangrepet bidrar til å et støybeskytte gårdsrom/naboskapspark som  gjennom ulike passasjer og forbindelser åpnes på 
kryss og tvers. En stasjonsnær, lokal boligpark som tilpasser seg både støy, landskap og eksisterende bygningsmiljø. 

Boligtyper: 
Oppgangsblokk, rekkehus, leligheter med mulighet for private innganger på bakkeplan og/eller via trap og heishus. I 
tillegg ligger det tilrette for å kunne utvikle boligservice i deler av 1 etasjene inn mot naboskapsparken.

Privat/felles uteoppphold: 
Private forhager, balkonger og eller terrasser, takterrasser. Herunder vestveggen til langhusene ut mot Langhusveien, 
utviklet som en grønn halvklimatisert vegg bestående av ulike fasadehager, veksthus og vinterhager. 

Fjernvirkning  
Langhusenes vestfasader vil kunne utvikles som dempet, småskalig og avtrappet i det store landskapet. En linjær struktur 
med innbyrdig variasjon i volum, høyde og uttrykk. 

Fasader 
Vestfasaden til langhusene er utviklet som en selvstendig konstruksjon, lagt utenfor klimaskillet. Et rammeverk for ut-
vikling av åpne terrasser med mulighet for vinterhager/veksthus. En sammensatt arkitektonisk fasade med mangfoldig 
uttrykk. 

Støyskjerm
Støyskjerm langs Langhusveien er satt i formåls-/ eiendomsgrense og landskapet innenfor er vist oppbygd for uteop-
phold og aktivitet.
 Støyskjermens hovedoppgave å beskytte uteområdene Vestplassen.

Lys og luft 
Boligenklavene er optimalisert iht sol/skygge ihht høyde og volumoppbygging. Videre er vestveggene vist med e  grønt 
konsept for mangfoldig bruk:

Arkitektur og uttrykk 
Oppbrutt volumer, småskalig uttrykk skala med villabebyggelsen sine grunnflater.  Åpen struktur mot Terrasseveien. 
Begrensede fasadelengder 2-3 etasjer (suburban).  Sørveggen (inntil 6 etasjer) ligger i god avstand til Terrasseveien og vil 
kunne inneha ha en tilbaketrukket og dempet karakter.

Momenter:
-  Grønne fasader
-  Småskalig arkitektur
-  Dempet og variert uttrykk
-  God variasjon av boformer
-  Grønne tak – store takterrasser - sol7lys/utsikt
-  Sammenhengende grøntarealer på bakkeplan, parkkarakter

PLANSKISSE

Kommentar: 
Plassering av bebyggelse kombinert med strategiske passasjer og mellomrom bidrar til sol, luft og utsikt for planområ-
det spesielt og omgivelsene generelt.
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PLANDIAGRAM
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LANDSKAPSSONER

Kommentar:  1 Skrenten langs Langhusveien i vest
   2 Flaten som et sammenhengende sentral platå
   3 Det småkupperte landskapet langs planområdets østre avgrensning

2 1 3

LANDSKAPSFLATEN (2) SKRENTEN (1) - DET KUPPERTE (3)
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BEBYGGELSE

Kommentar:   
Plangrepet bidrar til å et støybeskytte gårdsrom/naboskapspark som  gjennom ulike passasjer og forbindelser åpnes 
på kryss og tvers. En stasjonsnær, lokal boligpark som tilpasser seg både støy, landskap og eksisterende bygningsmiljø. 

LANGHUSENE LANGS SKRENTEN SMÅHUSENE I DET  KUPPERTE
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HØYDER

Boligområdet: 
Bebyggelsens varierte høydebruk muliggjør balanserte overganger til terreng, vegetasjon og tilgrensende bebyggelse 
både i høyder, skala og volum.

HØYDEBRUK INNAD I PLANOMRÅDE PLANOMRÅDET MED TILGRENSEDE NABOSKAP
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STØY
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Rød støysone - 2 755 M2

Gul støysone - 4 945 M2

Hvit støysone - 1 080 M2

20M

20M

12,5M

20M

STØYSITUASJON

Kommentar:   
85% av planområdet ligger innenfor gul og røde støyverdier. Støyskjerm langs Langhusveien er vist satt i formåls-/ 
eiendomsgrense og landskapet innenfor er vist oppbygd for uteopphold og aktivitet. Støyskjermen sammen med lan-
ghusene sin hovedoppgave er å beskytte uteområdene 
i Naboskapsparken.

TILTAKSPLAN STØYKART
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2.1.1 Støyreduserende tiltak

Tiltakene kan grupperes etter hvor de støyreduserende tiltakene settes inn:

Kjøreunderlag/kjøretøy  Bygning som skjerm  Fasadetiltak

Tunnel  Støyskjerm  Lokal skjerm/flytting uteplass

Overbygging veg  Planløsning bolig

• Støysvake vegdekker

• Hastighetsreduksjon

• Reduksjon i trafikkmengde

• Reduksjon av tunge kjøretøyer

• Støysvake biler

Nedsenket veg/skjerm Vegetasjon  Bruksendring

Voll

Støyen reduseres ikke bare for bolig-

bebyggelsen, men også for friarealer rundt.

Tiltaket fører til en generell miljøforbedring,

som særlig kommer myke trafikanter som

ferdes langs strekningen til gode.

Støyskjerming/avstand til bebyggelse vil

redusere støy i boliger og friarealer som

ligger bak skjermen.

Fasadeisolering gir bare redusertlydnivå

innendørs.

Lokal skjerming vil gi redusert lydnivå for

privat uteareal.

Ved kilden     Mellom kilde og mottaker     Ved mottaker

F A S A D E I S O L E R I N G  M O T  S T Ø Y      2 Tiltak mot støy

Lokalt eksempel på støyavskjerming Eksempel på støyavskjerming 

STØYSKJERM

Kommentar:   
Støydempende tiltak for uteoppholdsarealer mot vest 
Støyskjerm med varierende høyde er vist plassert i formålsgrense og tenkes som et integrert element i planområdets 

utforming. 

STØYSKJERM MOT VEST
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SKISSER TERRASSEVEIEN - HØVIK  

Behandling av støy i arealplanleggingen

   

veileder

M-128 | 2014

Veileder til retningslinje T-1442 

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
 

55

Figur 12. Eksempler som demonstrerer problemstillinger knyttet solforhold, støy og plassering av rom med 
støyfølsom bruksformål. Illustrasjon: Multiconsult AS. 
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2.1.1 Støyreduserende tiltak

Tiltakene kan grupperes etter hvor de støyreduserende tiltakene settes inn:

Kjøreunderlag/kjøretøy  Bygning som skjerm  Fasadetiltak

Tunnel  Støyskjerm  Lokal skjerm/flytting uteplass

Overbygging veg  Planløsning bolig

• Støysvake vegdekker

• Hastighetsreduksjon

• Reduksjon i trafikkmengde

• Reduksjon av tunge kjøretøyer

• Støysvake biler

Nedsenket veg/skjerm Vegetasjon  Bruksendring

Voll

Støyen reduseres ikke bare for bolig-

bebyggelsen, men også for friarealer rundt.

Tiltaket fører til en generell miljøforbedring,

som særlig kommer myke trafikanter som

ferdes langs strekningen til gode.

Støyskjerming/avstand til bebyggelse vil

redusere støy i boliger og friarealer som

ligger bak skjermen.

Fasadeisolering gir bare redusertlydnivå

innendørs.

Lokal skjerming vil gi redusert lydnivå for

privat uteareal.

Ved kilden     Mellom kilde og mottaker     Ved mottaker

F A S A D E I S O L E R I N G  M O T  S T Ø Y      2 Tiltak mot støy

Eksempel på støytypologi fra avskjerming (Veileder til retningslinje T-1442)

STØYBYGG

Kommentar:   
Langhusene er utviklet som Støydempende tiltak for uteoppholdsarealer mot øst, med gjennomgående boliger som 
ivaretar kravet om stille side. Bygningsstrukturen bidrar med å støybeskytte sentrale uteoppholdsarealer på bakkeplan 
(Naboskapsparken) 

STØYSKJERM MOT VEST
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BOLIGER
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Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vard
ås

ve
ien

Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

LANGHUS

SMÅHUS

Vard
ås

ve
ien

ATKOMSTER

Kommentar:
Atkomst til underliggende kjeller/parkeringsanlegg kan løses enten inn fra Vardåsveien i nordøst, Vardåsveien i sør eller 
benytte dagens atkomstvei inn til planområdet. Boligatkomster for langhusene er lagt til vest. Ellers inn fra naboskap-

sparken og/eller Varåseveien.. 

ALTERNATIVE BILATKOMSTER TIL KJELLER / PARKERING BOLIGINNGANGER
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BOLIGTYPE  / LANGHUS 
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Kommentar:   
Planstudie av langhusene som gjennomgående boliger som ivaretar kravet om stille side.
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BOLIGTYPE - SMÅHUS
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Kommentar:   
Planstudie av småhus med muligheter for flersidig henvendelse.
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UTOMHUS
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MUA

Kommentar:
Skissert Mua-potensial på 5235m2 med bruk av to felles takterrasser.

PLANSKISSE

Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vardåsv
eien

LANGHUS

MUA POTENSIAL
5 235 M2 

445 M2

Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vard
ås

ve
ien

LANGHUS

UBEBYGDE VS DET BEBYGDE ESTIMERT MUA POTENSIAL
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LYS, LUFT OG UTSIKT

Kommentar:
Volum, høyder og fotavtrykk er tilpasset eksisterende og ny bebyggelse 

HENSYN TIL SOL OG UTSIKT I PLANOMRÅDE HENSYN TIL SOL OG UTSIKT FOR TILGRENSENDE NABOSKAP
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VARDÅSVEIEN

LANGHUSVEIEN

PLANOMRÅDET

BOLIGHUS
LANGHUS

NABOSKAPSPARK
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AREALER
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B 1

B 3

B 5

B 7

B 2

B 4

B 6

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

LANGHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  590 M2 BRA
2 ETG  590  M2 BRA
3 ETG  590  M2 BRA
4 ETG  590  M2 BRA

SUM:  2 060  M2 BRA

LANGHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  235 M2 BRA
2 ETG  235  M2 BRA
3 ETG  235  M2 BRA
4 ETG  140  M2 BRA

SUM:  845  M2 BRA

SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  230 M2 BRA
2 ETG  230  M2 BRA
3 ETG  230 M2 BRA
4 ETG  120  M2 BRA

SUM:  810  M2 BRA

SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  230 M2 BRA
2 ETG  230  M2 BRA
3 ETG  230 M2 BRA
4 ETG  120  M2 BRA

SUM:  810 M2 BRA

SAMLET BRA:

B1  2 060  M2 BRA
B2  1 440  M2 BRA
B3      845  M2 BRA
B4   2 250  M2 BRA
B5       810  M2 BRA
B6       810  M2 BRA
B7      810  M2 BRA

SUM:  9  025 M2 BRA

SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  230 M2 BRA
2 ETG  230  M2 BRA
3 ETG  230 M2 BRA
4 ETG  120  M2 BRA

SUM:  810  M2 BRA

LANGHUS / 4-5 ETG:  
   
1 ETG  310 M2 BRA
2 ETG  310 M2 BRA
3 ETG  310 M2 BRA
4 ETG  310  M2 BRA
5 ETG  200  M2 BRA

SUM:  1 440  M2 BRA

SMÅHUS / 3-4 ETG:  
   
1 ETG  450 M2 BRA
2 ETG  590 M2 BRA
3 ETG  590 M2 BRA
4 ETG  470  M2 BRA
4 ETG+  150  M2 BRA

SUM:  2 250  M2 BRA

Kommentar:
Oppsett viser kun varme BRA-tall. Areal til privat uteopphold ( terrasser, balkonger) kommer i tillegg.

AREALOPPSETT -  VARME BRA
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B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

Kommentar:
Illustrasjonen viser klade BRA (blått) avsatt til privat uteopphold. Arkitektoniske og boligsosiale kvaliter hvor deler vil 
inngå i prosjektets samlede utnyttelse (+/- 10% av varme BRA)

Byggteknisk forskrift (TEK17) med 
veiledning

Byggteknisk forskrift (TEK17) med 
veiledning

§ 5-4. Bruksareal (BRA) 

Den delen av det åpne arealet som lig-
ger mer enn 1,0 meter innenfor ytterkant 
av dekket over, skal legges til bruksa-
realet. Det gjelder for eksempel når det 
åpne arealet ligger under en overbygd 
terrasse, en veranda eller en balkong.
det som er markert med stiplede linjer.

§ 5-4. Bruksareal (BRA) 

Dersom det åpne og overbygde arealet 
ikke er understøttet, skal areal på inntil 
1,0 meter ikke regnes med. Dersom 
arealet er understøttet, skal bruksarealet 
regnes helt ut til fundamentet som 
understøtter.det som er markert med 
stiplede linjer.

AREALOPPSETT - KALDE BRA
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V A R D Å S E N
ILLUSTRASJONER
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VARDÅSEN
Langhusveien
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Kommentar: Oppgangshus med gjennomgående leiligheter og felles innganger til  
  heis og trapp fra vest.
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Kommentar: Fasadekonseptet viser muligheter for en artikulert  landskapelig 
  inspirert fasade ut mot Langhusveien (støykilde).

  Vestfasaden tenkes utviklet med eksempelvis vinterhager, veksthus  
  og uteoppholdsarealer med grøntkarakter.
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Kommentar:  Langhusene vestvendt henvendelse med rik tilgang på sol og utsikt  
  Planorådet fremstår som godt tilbaketrukket i det store landskapet
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Kommentar:  Private uteoppholdsarealer vist som forhager på bakkeplan og 
  vestvendte terrasser og takhager oppover i etasjene tilfører vest-
  fasaden et småskalig uttrykk med grøntpreg.

  En grønn frodig bakgrunn i det store landskapet. 
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Kommentar: Langhusene ligger tilbaketrukket med et grønt sammenhengende  
  landskapsbelte som overgang mot Langhusveien. Støyskjerm er vist  
  plassert i formålsgrense og tenkes som en integrert del av 
  landskapskonseptet. 
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Kommentar: Vestfasaden er vist utviklet med et småskalig uttrykk i en langstrakt  
  linjær bygningsstruktur. Et grep for å støyavskjerme 
  planområdets fellesområder/naboskapsparken.  
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Kommentar: Småskalig,, tilbaketrukket og dempet kararakter, med gjennom  
  gående pasasjer for sol, luft og utsikt.  
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VARDÅSEN
Vardåsveien
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Kommentar: Småskalig og variert bebyggelse tilpasset landskapets topografi og  
  omkringliggende bebyggelse
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Kommentar: Planområdet sett inn fra sørøst med avtrappede bygningsvolum.

SMÅHUS
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Kommentar: Planområdet sett fra nord.
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Kommentar: Nedskalerte  volum og bygningshøyder mot tilgrensende naboskap.
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Kommentar: Småhuskarakter i planområdets østre del
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Kommentar: Oppbrudte bygningsvolum og variasjon i høydebruk i møte med ek 
  sisterende bebyggelse. 

SMÅHUS
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VARDÅSEN
Naboskapsparken
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Kommentar: Naboskapstunet - et variert romlig forløp som defineres av 
  spenningen mellom linjære langhus og stedlig tilpassede punkthus. 
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Kommentar: Naboskapstunet - en grønn sammenhengende forbindelse som 
  knytter boligene til planområdet og planområdet til omgivelsene. 
  Et arnested for variasjon i uteoppholdsarealer og sosial aktivitet 
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Kommentar: Naboskapstunet - en almenning i det kuperte landskapet artikulert  
  gjennom lokale tundannelser.
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Kommentar: Naboskapstunet - passasjer tenkes utviklet som rekreasjonspunkt for  
  sol og som del av lekearealer for barn- og unge (akebakker)  
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Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vardåsv
eien

LANGHUS
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VARDÅSEN
Vardåsveien

tilleggstomter
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445 M2

TILLEGGSTOMTER

Vardåsveien 2

Vardåsveien10

Vardåsveien 4
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Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vard
ås

ve
ien

LANGHUS

LANGHUS

LANGHUS

SMÅHUS

PLANSKISSE

Vardåsveien 2

Vardåsveien10

Vardåsveien 4
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AREALER- TILLEGGSTOMTER

Vardåsveien 2
Tomt:    1 342
Utnyttelse:   0,85
Antall bygg:   1
Antall etasjer:   3
BRA bolig :   1 140
MUA krav:   570 (1 140 x 0,5)  
Ubebygd areal:   726

Momenter:
- Bebyggegrense 20 M fra veimidte
- Gjennomgående leiligheter (støy)
- Støyskjerm i formålsgrense mot Langhusveien
- Forutsetter at deler av grøntareal mot Langhusveien kan medregnes i MUA

Vardåsveien 4
Tomt:    1 067
Utnyttelse:   0,70
Antall etasjer:   3
BRA bolig :   750
MUA krav:   375 (750 x 0,5)
Ubebygd areal:   630

Momenter:
- Bebyggegrense 20 M fra veimidte
- Gjennomgående leiligheter (støy)
- Støyskjerm i formålsgrense mot Langhusveien
- Forutsetter at deler av grøntareal mot Langhusveien kan medregnes i MUA
- Noe krevende tomteparsell ihht rasjonell utnyttelse (trekanten i nord)

Vardåsveien 10
Tomt:    1 446
Utnyttelse:   0,90
Antall etasjer:   3
BRA bolig :   1 290
MUA krav:   645 (1 290 x 0,5)
Ubebygd areal:   710 
 
Momenter:
- Bebyggegrense 12,5 M fra veimidte
- Bebyggelse organisert med et åpent vestvendt tun 

Vardåsveien 2

Vardåsveien 4

Vardåsveien 10

445 M2

2

4

10

445 M2

2

4

10

445 M2

2

4

10

Kommentar: 
I MUA regnskapet er det trukket fra areal med 2M dybde ut fra veggliv. Sonen tenkes nyttet som tilskudd til 
private forhager, fellesinnganger på bakkeplan og utstikkende balkonger. Ellers vil det medgå noe areal på 
bakkeplan i form av internveier og sykkeloppstilling.
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ILLUSTRASJONER

Vardåsveien 2

Vardåsveien 2

Vardåsveien 4 Vardåsveien 4

Vardåsveien 10
Vardåsveien 10

Kommentar: 
Supplerende eiendommer er vist utviklet i 3 etasjer. Mot Langhusveien forlenges støyskjerm til å inkludere 
Vardåsveien 2 og 4.
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ILLUSTRASJONER

Vardåsveien 2

Vardåsveien 2

Vardåsveien 4

Vardåsveien 4

Vardåsveien 10

Vardåsveien 10

Vardåsveien 10

Kommentar: 
Vardåsveien 2 og 4 er tenkt utviklet med langhus (gjennomgående boliger) som ivaretar krav til stille side.
Støyskjerming langs Langhusveien utvikles med tanke på vestvendt MUA areal på bakkeplan. 
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Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vardåsv
eien

LANGHUS

Langhusveien

Fellestunet

Grøntområde

Møteplass

Møteplass

Passasje

Passasje

Akebakke

Lekeplass

NABOSKAPSPARKEN

SMÅHUS

Vard
ås

ve
ien

LANGHUS

LANGHUS

LANGHUS

SMÅHUS

UTVIDET PLANOMRÅDE

Kommentar: 
Revidert planskisse viser utvidet planområdet videreutviklet i tråd med eksisterende konsept. Støyvennlig 
bygningsstruktur mot Langhusveien og mer småskalig og landskapstilpasset bebyggelse mot Vardåsveien.  

OPPRINNELIG PLANSKISSE REVIDERT PLANSKISSE 
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BEBYGGELSE

445 M2

Vardåsveien 2

Vardåsveien10

Småhus 

Langhus

Vardåsveien 4
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Vardåsveien 2

Vardåsveien 4

Vardåsveien 10

nr. 2
Areal: 1 342m2
U: BRA 85 %
Byggesone: 681
BRA bakkeplan: 380
ETG: 3 x 380 = 1 140 m2
MUA (50%): 1 140 x 0,5 = 570  M2

nr. 4
Areal: 1 067 m2
U: BRA 70 %
Byggesone: 338
BRA bakkeplan: 250
ETG: 3 x 250 = 750 m2
MUA (50%): 750 x 0,5 = 375 M2

nr. 10
Areal: 1 446 m2
U: BRA 90%
Byggesone: 880
BRA bakkeplan: 430
ETG 3 x 430 = 1 290 m2
MUA (50%): 1 290 x 0,5 = 645 M2

250630

726

170260

710

260

380

250

nr. 2
Areal: 1 342m2
U: BRA 85 %
Byggesone: 681
BRA bakkeplan: 380
ETG: 3 x 380 = 1 140 m2
MUA (50%): 1 140 x 0,5 = 570  M2

nr. 4
Areal: 1 067 m2
U: BRA 70 %
Byggesone: 338
BRA bakkeplan: 250
ETG: 3 x 250 = 750 m2
MUA (50%): 750 x 0,5 = 375 M2

nr. 10
Areal: 1 446 m2
U: BRA 90%
Byggesone: 880
BRA bakkeplan: 430
ETG 3 x 430 = 1 290 m2
MUA (50%): 1 290 x 0,5 = 645 M2

250630

726

170260

710

260

380

250

 AREALUNDERLAG- TILLEGGSTOMTER

MUABRA
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MUA - 4 405 M2

MUA - 710 M2 (1)

MUA - 1 358 M2 (2)

MUA - 6 473 M2
Estimert MUA regnskap forutsetter støyskjerming langs Langhusveien på inntil 5 meter

Vardåsveien 6 og 8

Vardåsveien10

Vardåsveien 2 og 4

PLANOMRÅDET - MUA OG SOLBELYSTE AREALER

Planområdet ligger nært sentrum, og grenser samtidig til store, sammenhengende friområder. Det meste av 
området er i kommuneplanen avsatt til fremtidig bebyggelse med høy utnyttelse, selv om området er uten-
for det prioriterte utbyggingsområdet. Illustrasjonsplanene viser gode felles uteoppholdsarealer i en felles 
naboskapspark, og i tillegg foreslås det felles takterrasser. Vi mener konseptet med langhus, punkthus og 
felles uteoppholdsarealer på terreng i og takterrasser har gode kvaliteter. Vardåsveien 2, 4 og 10 er tatt med 
etter anbefaling fra kommunen.

Vardåsveien 6-8:
Uteoppholdsarealer er plassert på terreng og noe på takterrasser, og utgjør mer enn 50 % av m2 BRA (kravet 
om MUA er ivaretatt). Alle uteoppholdsarealer ligger i stille sone, og oppfyller kravet til solbelyste arealer ved 
vårjevndøgn kl. 10 og 16. Felles takterrasser er viktige kvaliteter i prosjektet, og bidrar til gode og varierte 
oppholdsarealer.

Vardåsveien 2, 4 og 10: 
Uteoppholdsarealer er plassert på terreng, og utgjør mer enn 50 % av m2 BRA (kravet om MUA er ivaretatt). 
Alle uteoppholdsarealer ligger i stille sone, og oppfyller kravet til solbelyste arealer ved vårjevndøgn kl. 10 
og 16 (med et minimalt avvik kl. 16 for nr. 10). Felles uteoppholdsarealer er gode og varierte.



INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI



INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI

VARDÅSEN 6-8 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 10

Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelderminimum 20 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
10 ved jevndøgn 



INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI

VARDÅSEN 6-8 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 16

Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelder minimum 60 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
16 ved jevndøgn.



INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI

VARDÅSEN 2-4 og 10 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 10

Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelderminimum 20 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
10 ved jevndøgn 



INNLEDENDE SKISSER  VARDÅSEN - SKI

VARDÅSEN 2-4 og 10 - SOLBELYSTE AREALER - jevndøgn kl 16

Kommentar: 
For uteoppholdsarealer gjelder minimum 60 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 
16 ved jevndøgn.
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
Vardåsveien 2-10, 29.10.2021 
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen. 

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021. 

• Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet. 

• Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre. 

• Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

• ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017). 

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn: 

• Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

• En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet. 

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart. 

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Viser til vedlegg med innsendt planinitiativ med stedsanalyse av 19.02.2021. I planinitiativet 
med vedlegg er alle forhold utdypende beskrevet. 
Område: Vardåsen 

 
Adresse: Vardåsveien 2, 4, 6a-e, 8 og 10 
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Gnr/bnr: Vardåsveien 2 133/194 
 Vardåsveien 4 133/195 
 Vardåsveien 6 a 130/5 
 Vardåsveien 6 b 130/15 
 Vardåsveien 6 c 130/16 
 Vardåsveien 6 d 130/17 
 Vardåsveien 6 e 130/18  
 Vardåsveien 6 avkjørsel 130/4  

(Kommunal eiendom, intensjonsavtale om kjøp 
ifm. regulering)   

Vardåsveien 8 132/4 

 Vardåsveien 10 132/89 
 Del av Vardåsveien 133/311 
Forslagsstiller: Vardåsveien Bolig AS, ved: 

Atle Andresen 
atle@xpanorama.no 
og  
Helge Hellebust 
helge.hellebust@vardeeiendom.no 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan 

 
Vardåsveien 2, 4 og 6a-e: 

- Fremtidig boligbebyggelse (mørk gul) 
Vardåsveien 8 og 10: 

- Nåværende boligbebyggelse (lys gul) 
Utsnitt av kart som viser arealinnspillet 

 
Innspill - hele planområdet avsettes til 
fremtidig boligbebyggelse (mørk gul). 

mailto:atle@xpanorama.no
mailto:helge.hellebust@vardeeiendom.no
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Områdets størrelse i m2 12 882 m2 
Beskrivelse/dagens bruk Frittliggende småhus. Bygningen på 

«ambulansetomten» Vardåsveien 8 er 
revet.  

Formål i gjeldende kommuneplan Vardåsveien 2, 4 og 6a-e: 
- Fremtidig boligbebyggelse 

Vardåsveien 8 og 10: 
- Nåværende boligbebyggelse. 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan • Bevaring kulturmiljø: H570-3 Bevaring 
av kulturlandskap mellom 
middelalderkirkene og 
moreneryggene 

• Ras- og skredfare: H310-1 Mulighet 
for kvikkleire 

 
Delvis innenfor: 
• Støysone bane: H220 gul 
• Støysone veg: H210 rød og H220 gul 

Foreslått arealformål Fremtidig boligbebygelse. 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere 
kommuneplaner? 

Nei. Hele området er avsatt til 
boligbebyggelse i dag. Forskjellen ligger 
i utviklingspotensialet i «fremtidig 
boligbebyggelse» og ønske om prioritet 
for utvikling, da beliggenheten nær 
stasjonen og samtidig oppfyllelse av 
arealstrategiene tilsier dette. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd? Bebygd 
Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller  aktivitet? 

Nei 

Samfunnsforhold 

Overordnede føringer 
Er innspillet i tråd med kommunens 
arealstrategier        gjengitt i planprogrammet? 

 
Ja, i tråd med de ti arealstrategiene i 
samfunnsdalen/planprogrammet. 

Prioriterte utbyggingsområder 
Ligger området innenfor prioriterte 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1? 

Ikke innenfor avgrensningen på 
temakartet. Men det er innenfor 800 m 
radius fra Ski stasjon, og kun 1200 m 
sykkel/gange, dvs. 5 min på sykkel eller 
15 min gange. 

Transportbehov, kollektivdekning 
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon Nærmeste jernbanestasjon: 800 m (Ski) 
- Oppgi avstand til nærmeste busstopp. Nærmeste busstopp: 10 m (Ski sykehus) 

Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste 
jernbanestasjon? 

Buss til Ski stasjon: Hvert 10. minutt 
(bussturen tar 3 minutter til Ski stasjon) 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale konsekvenser 
- Adkomstløsning Adkomstløsning: En eller flere 
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kjøreatkomster fra Vardåsveien 
- Avstand til offentlig vei og 

gang- og sykkelvei 
Avstand til offentlig vei og gang- og 
sykkelvei: 10 m 

Nærmiljø og folkehelse 
- Avstand til dagligvare og tjenester Ski sentrum 800 m 

- Avstand til møteplasser 
(formelle/uformelle) 

Ski skole 500 m 
Ski sentrum 800 m 
Vardåsen/marka: 10 m 

- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? Enslige, par og familier i alle aldre. 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 
Legger til rette for varierte boliger for 
ulike befolkningsgrupper nær sentrum. 

Barn og unges oppvekstvilkår 
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

Muligheter for trygg lek på egne 
utearealer. Planområdet grenser til 
friluftsområder i marka, og kort avstand 
på gang- og sykkelvei til skolen. 

Teknisk infrastruktur 
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, 

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon 

 
Tilknyttet 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole Ski skole: 500 m 
- Barnehage Vestråt barnehage: 1000 m 

Bakkebygrenda barnehage: 1800 m 
Skoghus barnehage: 1800 m 

- Omsorgsboliger/sykehjem Solberg bo- og  
aktiviseringssenter: 1700 m 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann 

- Arealer til flomveier 
 

Planområdet er ikke innenfor 
aktsomhetssone for flom. Det skal 
settes av tilstrekkelig areal til sikre 
flomveier. 

- Medfører tiltaket endring av flomveier? Nei 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse) Overvannshåndering håndteres lokalt 

ved tre-trinnstrategien; fordrøyning, 
infiltrasjon, sikre flomveier. 

Trafikk 
Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning. 

Det legges opp til parkeringsplasser 
under terreng iht. Kommuneplanens 
norm, som medfører ca. 100 
parkeringsplasser. Kjøreatkomst til 
parkeringsanlegg under terreng er via 
Langhusveien og Vardåsveien. 

Miljø og naturressurser 

Forurensning og klimagassutslipp  
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- Fører tiltaket til støy og forurensning? Nei 

Støy 
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 
støysone? 

Delvis innenfor: 
• Støysone bane: H220 gul 
• Støysone veg: H210 rød og H220 gul 

Grunnforhold 
- Ligger tiltaket under marin grense? Ja 
- Er det registret kvikkleire innenfor 

området? 
Nei 

- Ligger tiltaket i hellende terreng? Ja 
- Medfører tiltaket endringer av 

grunnvannstand? 
Uavklart 

- Finnes det forurenset grunn i området? Nei 
Naturressurser (oppgis i m2) 

- Medfører tiltaket omdisponering 
av dyrka mark/dyrkbar 
mark/skog? 

Nei 

- Berører tiltaket myr eller 
våtmarksområder? 

Nei 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket 

naturverdier, 
artsobservasjoner og 
vilttrekk? 

Planområdet grenser til friluftsområde, 
men berører ikke registrerte 
naturverdier, artsobservasjoner eller 
vilttrekk. 

Vannmiljø 
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag? Kapelldammen: 150 m 

Rullestadtjernet: 700 m 
Hebekkdammene: 120 m 

- Berører tiltaket 100-metersbeltet 
langs sjø og vassdrag? 

Nei 

- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? Nei 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet? Påvirker ikke vannmiljøet. 

Overvannshåndering håndteres lokalt 
ved tretrinnsstrategien; fordrøyning, 
infiltrasjon, sikre flomveier. 

Rekreasjon og friluftsliv 
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier? 

Nei. Planområdet grenser til 
friluftsområdet på Vardåsen.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket 

bevaringsverdige bygg og 
kulturmiljøer? 

Nei 

- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner? Nei 
- Berører tiltaket historiske steder og veier? Nei 
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Eventuelle andre vurderinger: 
 
Vi viser til vedlegg med innsendt planinitiativ med tilhørende stedsanalyse, illustrasjoner og 
andre vedlegg av 19.02.2021. I dette materialet er alle forhold utdypende beskrevet. 
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