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Reguleringsbestemmelser for Vestveien 22 

Plan-ID: 202008 

Plantype: Detaljregulering 

Datert: 08.12.2022 

Arkivsak: PLAN-21/00035 

Lovverk: Pbl 2008 

Mindre endring: nr. 

Datert:   

Arkivsak:  21/00406-62 og PLAN-21/00035

Vedtatt av kommunestyret: 15.02.2023 

Sak:   2/23 

§ 1. Planens hensikt
Formålet med planen er å detaljregulere gbnr. 136/225, kvartal K/T4 i områderegulering for Ski 

sentrum, vedtatt 11.05.2016. Detaljreguleringen sikrer også samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur samt viderefører områdeplanens friområde, felt Fri4. Eksisterende atkomst til gbnr 

136/225, 229 og 137/596, 657, 658 og 659 opprettholdes over planområdet. Eksisterende 

bebyggelse innenfor planområdet videreføres. 

§ 2. Plankart og arealformål

2.1. Plankart 
Reguleringsplanen omfatter plankart, datert 02.12.2022: 

[VN2] På grunnen 

2.2. Arealformål 
Området reguleres til: 

Bebyggelse og anlegg 

1831 Kontor/tjenesteyting f_K/T1-2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

2010 Veg f_V1-2 

2012 Fortau f_SF1-2 

Grønnstruktur 
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3040 Friområde o_FRI 

2.3. Hensynssoner 
Sikringssone 

140 Frisikt H140_1 

2.4. Bestemmelsesområder 
Området reguleres til: 

Bestemmelser etter pbl § 12-7 nr. 1 

1235 Parkeringskjeller område #1 

1235 Torg område #2 

1235 Riggområde område #3 

§ 3. Fellesbestemmelser

3.1. Byggegrenser 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. For områder som ikke 

omfattes av byggegrenser mot jernbane, eller hvor byggegrenser ikke er vist i plankartet, er 

byggegrenser sammenfallende med formålsgrenser.  

Innenfor felt K/T2 tillates utkraget fasadeelementer utover byggegrense med dybde på inntil 0,5 

meter for å skape relieff i fasaden. Tak over inngang(er) kan tillates med utkraging på inntil 2,5 m 

utover byggegrense med bredde 2,5 m per inngang eller samlet bredde 21,6 m. 

3.2. Anleggsperioden 

3.2.1. Støy  

Ved bygge- og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom bruk: 

Støyfølsom 
bebyggelse 

Støykrav dagtid, 
mandag–lørdag 

(LpAeq12h kl. 07–
19) 

Støykrav kveld 
(LpAeq4h kl. 19–23) 

Støykrav søndag/ 
helligdag 

(LpAeq16h kl. 07–
23) 

Støykrav natt 
(LpAeq8h kl. 23–

07) 

Boliger, 
fritidsboliger, 

sykehus, 
pleieinstitusjoner 

60 55 
Bygge- og anleggsvirksomhet skal ikke 

forekomme 

Særlig støyende arbeider som boring, pigging, spunting, sprenging, pæling, steinknusing og 

tilsvarende aktivitet får kun foregå innenfor tidsintervallet kl. 08–09 og kl. 1530-1700 på hverdager 

(mandag–fredag), samt i rettsferier i tidsintervallet kl. 08-17. Øvrige arbeider kan foregå i tidsrommet 

kl. 07–19 på hverdager samt lørdager. 
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Støyende drift og aktiviteter skal normalt ikke forekomme om natten (kl. 23–07). Ved spesielle 

tilfeller, som kortvarig vedlikeholdsarbeider på vei og jernbane, tillates avvik fra dette. Det kreves 

spesielle varslingsrutiner overfor berørte parter i tråd med anbefalingene i kapittel 6.3.1 i T-

1442/2021. 

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp 

mot 5 dB høyere støynivå på dagtid enn angitt i tabell over. Dersom bygge- og anleggsprosjekter 

berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i tid, skal disse behandles som en 

sammenhengende anleggsperiode. 

Det skal utarbeides en støyfaglig prognose som viser støynivåer og støyutbredelse i bygge- og 

anleggsfasen. Prognosen skal beskrive hvordan man forventer at støyforholdene vil være i perioden, 

herunder tidspunkt for aktivitet, støynivåer, støyutbredelse og antall berørte. Planen skal vise 

aktuelle avbøtende tiltak for å redusere støynivåene og for å forebygge støyplage. 

3.2.2. Fremkommelighet  

Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god fremkommelighet for gående 

og syklende forbi planområdet, med separat gangvei med fast sklisikkert dekke, min. bredde 2,5 

meter, god belysning, skilting og manuell dirigering av anleggstrafikk.  

Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer kjøreatkomst til naboeiendommene gbnr. 

136/229 og 137/596, 617, 657, 658 og 659. 

3.3. Universell utforming 
Det skal sikres god tilgjengelighet i planområdet, både innendørs og utendørs, iht. prinsipper om 

universell utforming, for alle brukere, herunder bevegelses, orienterings-, syns- og miljøhemmede. 

Dette inkluderer bl.a. kontrastfarger på inngangsdører, etablering av naturlige ledelinjer for 

svaksynte i felles utearealer, og at det ikke plantes busker eller trær som kan gi allergiske reaksjoner. 

3.4. Vegetasjon 
Ny vegetasjon skal være allergivennlig og variert med tanke på årstidsvariasjoner og biologisk 

mangfold.  

Det skal benyttes stedegne arter på friområder og arealer som grenser mot vassdrag og 

sammenhengende grønnstruktur hvor områdets karakter skal opprettholdes som et naturområde. 

Ved beplantning på områder som gater, torg og uteoppholdsarealer kan beplantningen inkludert 

trær ha et mer parklignende preg, og det kan benyttes andre arter. Beplantningen skal være småfugl- 

og insektvennlig. 

Det tillates ikke plantet arter som har svært høy (SE), høy (HI) eller potensielt høy (PH) økologisk 
risiko for stedegne arter og naturtyper. Artene fremgår av Artsdatabankens fremmedartsliste.  

3.5. Terrengbehandling 
For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på god landskapstilpasning. 
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Terrengets overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Terrengforskjeller skal sikres 

slik at det ikke oppstår ulemper i form av utglidning eller overvann på naboeiendommen.  

Skjæringer i fjell skal ikke være brattere enn 20:1. 

Skjæringer og fyllinger i løsmasse skal ikke være brattere enn 1:3. Terrengfylling skal utformes slik at 

den kan revegeteres naturlig eller beplantes og fremstår som en naturlig del av landskapet. 

Unødige terrenginngrep skal unngås. 

3.6. Overvannshåndtering 
Overvannet skal håndteres på egen tomt/eiendom med unntak av eksisterende bebyggelse innenfor 

felt K/T1 som skal opprettholde dagens overvannsløsning med avrenning til Finstadbekken. 

Overvannsløsningen skal baseres på tre-trinns-strategien i Nordre Follo kommunes 

Overvannsveileder, vedtatt 29.09.2021.  

Det skal sikres tilstrekkelig flomkapasitet tilsvarende 200-årsregn. Det skal legges til grunn en 

klimafaktor på 1,5. 

Det skal sikres erosjonssikker avrenning av flomvann. 

Åpen fordrøyning av overvann skal benyttes for å heve områdets miljøkvalitet. 

Bygninger og anlegg i områder som berører flomveier, skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet 

oppnås. 

Overvannsanlegget skal utformes på en slik måte at det ikke medfører økt flomfare eller forurensning 

nedstrøms i vassdraget. 

3.7. Blågrønn faktor 
Innenfor området avsatt til ny bebyggelse – og anlegg samt grønnstruktur skal det beregnes en 

blågrønn faktor på minimum 0,8 i henhold til NS 3845. Eksiterende takflater innenfor felt K/T1 skal 

ikke inngå i utregningen.  

3.8. Energiforsyning 
Bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarmenettet, jf. pbl § 27-5, og forsynes med vannbåren varme. Det 

kan gis unntak fra tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg dersom utbygger kan dokumentere at 

alternative energiløsninger er klima- og miljømessig bedre enn fjernvarme. 

3.9. Nettstasjoner 
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og det skal være 5 m byggegrense rundt 

nettstasjonen. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser, og kommer i 

tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. Utvendige nettstasjoner skal utformes slik at de blir minst mulig 

fremtredende. 

Nettstasjoner kan etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm. 

Utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v. skal utformes iht. netteiers krav. 
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3.10. Utomhusplan 
Det skal ved rammesøknad utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for det omsøkte feltet. Planen 

skal vise bruk og overflate på alt ubebygd areal og hvordan kravene i reguleringsplanen er oppfylt. 

3.11. Atkomst 
Eksisterende atkomster videreføres. Eksisterende og nye atkomster er vist med pil på plankartet. Det 

tillates avvik på inntil 5 meter fra markeringen. Atkomst til parkeringskjeller skal være fra f_V2.  

§ 4. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)

4.1. Fellesbestemmelser 

4.1.1. Parkering  

Parkeringsplasser for bil og motorsykler skal anlegges i henhold til tabellen: 

Formål Enhet 
Bil Motorsykkel 

Min. Maks. Min. Maks. 

Tjenesteyting, felt 

K/T1 
100 kvm BRA 0,1 0,5 0,2 

Kontor, felt K/T2 100 kvm BRA 0,25 0,2 

• Parkeringsplassene plasseres på terreng innenfor K/T1 og i kjeller under K/T2.

• Fri takhøyde i parkeringskjeller innenfor kjøre- eller manøvreringsarealer inkludert innkjøring

skal være minimum 2,4 meter. Innvendig fri høyde kan være 2,2 meter der tekniske

installasjoner i bygget krever det. Hver biloppstillingsplass skal ha en størrelse på min. 2,5

meter x 5,0 meter.

• For parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne gjelder følgende:

o Det skal avsettes min. 10 % bilparkeringsplasser for personer med nedsatt

funksjonsevne i tillegg til ordinære parkeringsplasser.

o Hver biloppstillingsplass skal dimensjoneres med 4,5 meter x 6,0 meter. Sambruk av

arealer til HC-plasser tillates. Hver parkeringsplass til elektriske rullestoler / scootere

eller lignende skal dimensjoneres med 1,75 meter x 2,0 meter.

o Parkeringsplassene for biler og elektriske rullestoler / scootere eller lignende skal

plasseres i enden av parkeringsrekker og i nærheten av adkomst til næring.

o Ved publikumsbygg skal HC-plassene legges nærmere enn 30 meter fra

hovedinngangen eller personheis. Minimum 1 HC-plass skal plasseres på terreng.

4.1.2. Sykkelparkering  

Parkeringsplasser for sykkel skal anlegges i henhold til tabellen: 

Formål Enhet 
Sykkel 

Min. Maks. 



 plan-ID 202008 Reguleringsbestemmelser for Vestveien 22 – vedtatt 15.02.2023 Side 6 av 11 

Tjenesteyting, felt 

K/T1 
Pr. ansatt 0,7 

Kontor, felt K/T2 100 kvm BRA 2,5 

• Det skal etableres garderobe og dusjfasiliteter i tilknytning til innendørs sykkelparkering i felt

K/T2.

• Innendørs sykkelparkering skal ha automatiske dører med åpningsknapp og skal være lett

tilgjengelig.

• Min. 25 % av sykkelparkeringen skal plasseres i direkte tilknytning til heis i parkeringsanlegg i

felt K/T2.

• Utendørs sykkelparkering skal utstyres med fastmontert sykkelstativ og være utformet slik at

sykkelens ramme kan låses fast.

• Min. 10 % av sykkelparkeringsplassene på terreng og i parkeringskjeller skal være store nok

til å parkere laste- og familiesykler, det vil si min. 1,0 meter i bredden og 2,5 meter i lengden.

• Min. 25 % av sykkelplassene under tak / i garasjeanlegg skal anlegges med ladepunkt for

elsykkel / elektrisk rullestol.

• Min. 25 % av sykkelparkeringen skal plasseres i direkte tilknytning til inngangspartier eller

torgarealer på terreng. Minimum 30 % av plassene på terreng skal være overdekket.

4.2. Kontor/tjenesteyting (K/T1-2) 

4.2.1. Arealbruk 

Område K/T1-2 avsettes til kontor og tjenesteyting og skal primært benyttes til kontorvirksomhet og 

offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende anlegg.   

4.2.2. Grad av utnytting 

Grad av utnytting fastsettes til: 

Felt 
Maks tillatt 

kvm BRA 

K/T1 4 500 m² 

K/T2 4 400 m² 

Teknisk areal på tak og parkering på terreng kommer i tillegg til regulert BRA. Arealer under bakken, 

som f.eks. parkeringskjeller medregnes ikke. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.  

4.2.3. Høyder 

Maksimal tillatt gesims er angitt som kotehøyde på plankartet. 
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4.3. Felt K/T1 

4.3.1. Estetikk 

Ved påbygg eller tilbygg til eksisterende bebyggelse skal eksisterende arkitektoniske hovedgrep og 

utforming videreføres. 

4.3.2. Høyder 

Maksimal gesims er kote +149. Tekniske bygg og installasjoner på tak tillates å stikke inntil 3,5 meter 

opp over tillatt maks gesims, og med maksimalt 15% BYA av underliggende etasje. 

4.3.3. Renovasjon 

Gjeldende renovasjonsløsning for eksisterende bebyggelse videreføres. 

4.4. Felt K/T2 

4.4.1. Estetikk 

• Ny bebyggelse skal

o ha god og helhetlig arkitektonisk utforming

o utformes med ett hovedmateriale i fasade. Kjelleretasjen kan utformes som kontrast

til øvrige etasjer

o ha høye materialkvaliteter som krever lite vedlikehold/utskifting og er holdbare over

tid

• Tekniske bygg og installasjoner på tak tillates

o på inntil 20 % av takflaten.

o ikke høyere enn 3,9 meter over maks. regulert gesimshøyde.

o ikke nærmere enn 2 meter fra fasadelivet.

• Rekkverk på tak tillates

o ikke høyere enn 1,5 meter over maks. regulert gesimshøyde.

o nærmere enn 2 meter fra fasadelivet.

• Takterrasser skal ha

o tydelig grønt preg og det kan tilrettelegges for at klatreplanter kan vokse på teknisk

bygg.

o plantekasser med tilstrekkelig vekstmedium for busker, stauder og dyrking.

o tilgang til vann

o oppholdssoner

Det tillates oppført pergola som flukter med teknisk bygg på tak, 3,9 meter over maks. regulert 

gesims. Pergola tillates på inntil 25 % av takflaten. Det tillates ikke tett overdekning på pergola eller 

annet uterom. 
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4.4.2. Høyder 

Maksimal gesims kote +151. Tekniske bygg og installasjoner på tak tillates å stikke inntil 3,9 meter 

opp over maks gesims, og kan maksimalt utgjøre 20% BYA av underliggende etasje. 

4.4.3. Renovasjon 

Renovasjonsløsning for felt K/T2 skal være nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor 

bestemmelsesområde #2 Torg. Standplass for renovasjonskjøretøy skal ikke virke dominerende i gate 

og byrom, og ikke vanskeliggjøre frisikt eller ferdsel for fotgjengere og syklister. Utforming av 

standplass skal være i samsvar med ansvarlig renovatørs sin tekniske avfallsveileder.   

Det skal til rammesøknad utarbeides detaljplan for renovasjonsløsning for felt K/T2. 

§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)

5.1. Veg (f_V1-2) 
Veien skal være felles atkomstveg til eiendommene gnr./bnr. 136/225, 229 og 137/596, 657, 658 og 

659 og senere utskilte parseller fra disse eiendommene. 

Innenfor området tillates etablert rørtrasé for kommunale vann- og avløpsledninger. 

5.1.1. f_V1 

Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder. 

5.1.2.  f_V2 

Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder. 

5.2. Fortau (f_SF1-2) 
Fortau skal opparbeides med bredde 3,0 m inkl. kantstein og skulder. 

5.2.1. f_SF1 

Fortauet skal tilpasses dagens fortau, sideterreng og inngangssituasjoner. 

§ 6. Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)

6.1. Friområde (o_FRI) 
Området skal være offentlig tilgjengelig friområde i kombinasjon med eventuell teknisk infrastruktur. 

Det tillates private rør og kabler i grunnen. 

Arealet skal benyttes til flomhåndtering for Finstadbekken og lokal overvannshåndtering. Området 
skal opparbeides med vegetasjon og anlegg for overvannshåndtering samt mulighet for opphold 
langs formålsgrense for felt K/T1-2. Området skal ikke gjerdes inn.  

Finstadbekken skal restaureres og det skal utarbeides en detaljert plan som skal vise bekkeløpet med 
kantvegetasjon. Bekkeløpet skal utformes på en mest mulig naturgitt måte med vekt på naturlig 
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bunnforhold med ulike substrat/steinstørrelser. Bekkeløpet skal ha kurver og variasjon i strømnings – 
og dybdeforhold. 

Det skal etableres kantsoner på begge sider av bekken med et naturlig og variert vegetasjonsbelte 
med stauder, busker og trær i ulike sjikt. Det skal brukes arter som naturlig finnes langs vassdrag i 
kommunen.  

Det kan etableres bro/klopp over bekken. 

§ 7. Hensynssoner

7.1. Sikrings-, støy- og faresoner (pbl § 11-8 a) 
Sikringssone frisikt H140 

Frisikt skal tilrettelegges som vist på plankartet. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller annet med høyde mer enn 0,5 meter over kjørebaneplan. 

§ 8. Bestemmelsesområder

8.1. Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1-3) 

#1 Parkeringskjeller 

Innenfor bestemmelsesgrensen tillates det plassert parkeringskjeller. Avfallscontainere tillates 

plassert i parkeringskjeller.  

#2 Torg 

Innenfor bestemmelsesgrensen skal det etableres et allment tilgjengelig torgareal. Bebyggelsen skal 

ha hoved- og publikumsinnganger fra torget. Bestemmelsesområdet skal inneholde 

overvannshåndtering, beplantning, belegning, belysning, soner for opphold og 

sykkelparkeringsplasser inkludert plasser for varesykler. Torget skal opparbeides med høy standard i 

utforming og materialbruk med særlig vekt på estetiske kvaliteter, holdbare materialer, gode 

oppholdsarealer og fremkommelighet for myke trafikanter. Nedgravde avfallscontainere tillates. 

#3 Riggområde 

Arealer innenfor bestemmelsesområdet kan benyttes til rigg- og anleggsområde under oppføring av 

ny bebyggelse.  

Før området tas i bruk som riggområde må det gjøres terrengmessige tilpasninger for å unngå 

avrenning til Finstadbekken. 

Etter at anleggsperioden er ferdig, skal arealet opparbeides til friområde iht. utomhusplan. 
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§ 9. Rekkefølebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)

9.1. Før rammetillatelse 
Før det gis rammetillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, k, l, skal 

følgende foreligge: 

− detaljplan for offentlige trafikkområder iht. kommunens veilys- og veinorm

− detaljplan for overvann og flom

− en detaljert plan som viser hvordan bekkeløpet med kantvegetasjon innenfor felt o_FRI skal
utformes

− godkjent detaljplan for vann og avløp (VA)

− detaljplan for renovasjonsløsning

− klimagassregnskap

− utomhusplan

− miljøoppfølgingsplan

− støyrapport med prognose for støynivåer og støyutbredelse i bygge- og anleggsfasen

− avklaring om tilknytning til fjernvarmeanlegg

9.2. Før igangsettingstillatelse 
Før det gis første igangsettingstillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd 

bokstav a, k, l, skal følgende være oppfylt/foreligge: 

• Gang- og sykkelveibro over jernbanen med tilhørende friområde o_Fri3 og o_Fri4 skal være

sikret opparbeidet, jf. pkt. 8.3.2 i Områdeplan Ski sentrum.

• Gang- og sykkelfasiliteter langs Vestveien skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet.

Tiltakene anses som sikret opparbeidet når tiltakshaver og Nordre Follo kommune har signert 

omforent utbyggingsavtale.  

• Plan for bekkeløpet med kantsone innenfor o_FRI skal være godkjent.

9.3. Før bebyggelse tas i bruk 
Før det gis midlertidige brukstillatelse for annet enn parkeringskjeller, skal følgende være oppfylt: 

• Bestemmelsesområde #2 Torg være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan.

• Atkomstvei (f_V1 og f_V2) til gbnr.136/225, 229 og 137/596, 657, 658 og 659 skal være

opparbeidet.

• Fortau (f_SF1 og f_SF2) skal være opparbeidet.

• All eiendomsdannelse slik det fremgår av plankartet (fradeling, arealoverføring,

sammenføying, osv.) skal være utført.

• o_FRI og bekkestrekning med kantsone skal være opparbeidet.



 plan-ID 202008 Reguleringsbestemmelser for Vestveien 22 – vedtatt 15.02.2023 Side 11 av 11 

• VA-anlegg som skal overtas av kommunen må være opparbeidet iht. kommunens normer, og
overtakelse av anlegget skal være gjennomført.

Dersom det gis midlertidig brukstillatelse i vinterhalvåret, skal utomhusarealene inkludert torget og 

o_FRI ferdigstilles senest direkte etter påfølgende sommerrettsferie, senest innen 1. september.  




