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Figur 1. Kart over planområdet med planavgrensning. 
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1 Innledning 
1.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Ski sentrum, ca. 400 meter sør for Ski stasjon reisetorg vest, mellom Vestveien 
og jernbanen. Planområdet er på ca. 7,0 daa og er i områdeplan for Ski sentrum regulert til 
kontor/tjenesteyting (K/T4) samt tilgrensende veiareal (V17) og friområde (Fri4). 

 

Figur 2. Flyfoto av Ski sentrum med planområdet markert. 
 
 

1.2 Hensikten med reguleringsplanen 
Planen detaljregulerer kvartal K/T4 i henhold til Områderegulering for Ski sentrum, plan-ID 201310, 
vedtatt 11.05.2016. Formålet med planen er å legge til rette for et nytt moderne kontorbygg og 
samlet felles torg som vil koble eksisterende og ny bebyggelse sammen. Planen oppgraderer også 
friområdet Fri4 regulert i områdeplanen samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 



8 
plan-ID 202008 Planbeskrivelse for Vestveien 22 – vedtatt 15.02.2023 

 

Eksisterende bebyggelse (tinghuset) oppdateres kun med nye byggegrenser og ny parkeringsnorm 
for bil og sykkel. Byggehøyder fra gjeldene områderegulering videreføres for eksisterende 
bebyggelse. Samlet sett vil detaljreguleringen gi flere kontorarbeidsplasser, møteplasser og en 
oppgradert grønnstruktur i Ski sentrum som de fleste brukerne av området kan komme seg til ved å 
benytte kollektivtransport, sykkel og gange. 

 
1.3 Grunnlag for planarbeidet 
Grunnlaget for planarbeidet er områdeplanens krav til detaljregulering av de ulike feltene. 
Kommunen har tidligere gitt tillatelse til oppføring av et kontorbygg på eiendommen med 
dispensasjon fra krav om detaljregulering. Da igangsettingstillatelsen utløp ønsket ikke kommunen å 
forlenge denne og krevde i stedet utarbeiding av detaljreguleringsplan. 

 
Planinitiativ ble innsendt 18.12.2020 med påfølgende oppstartsmøte med Nordre Follo kommune 
02.02.2021. Det er ikke gjort tidligere vedtak i denne saken. 

 
Relevante vedtak: 

• Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 arealdel Ski, vedtatt 12.06.2019 
• Områderegulering for Ski sentrum, plan-ID 201310, vedtatt, 11.05.2016 
• Vedtak om endring av Områderegulering Ski sentrum, plan-ID 201310, vedtatt 11.05.2022. 

 
1.4 Planprosess 
1.4.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad 18.02.2021. Hjemmelshavere, naboer, 
offentlig myndigheter og andre berørte ble varslet per brev. Det ble ikke avholdt informasjonsmøte 
pga. covid-19. Frist for å komme med merknader var 10.03.2021. Det kom inn 9 forhåndsuttalelser. 

 
Det er gjennomført dialogmøter med Nordre Follo kommune ved Byutvikling og arealplanlegging og 
Vann og avløp. I tillegg er det gjennomført fire møter med eierrepresentanter for naboeiendommen 
Vestveien 18, 20 og 24 hvor primært atkomst til deres eiendom er diskutert. 

 
Det har vært en løpende dialog med Bane NOR i hele prosessen. Bane NOR/Jernbaneverket har gitt 
dispensasjon til oppføring av bygg med den aktuelle beliggenheten. De har videre gitt tillatelse til 
oppføring av muren mot jernbanen som ble oppført sommeren 2021. Det er også inngått avtalte om 
grensejustering m.m., som riktignok ikke er gjennomført som følge av at kommunen ønsker å 
avvente den nye reguleringen. Planforslaget inneholder fellesavkjørsel nærmest muren og 
byggegrense 15 meter fra spor midt. Forslagstiller har som følge av dette også informert Bane NOR 
om planforslaget, og spurt om de har noen innspill. Svar foreløpig ikke mottatt. Bane NOR vil bli 
varslet ved offentlig ettersyn. 

 
1.4.2 Parallell behandling av plan og byggesak 
På forespørsel fra forslagstiller ga kommunedirektøren samtykke til parallell behandling av 
detaljregulering og byggesøknad, jf. PBL § 12-15. Beslutningen ble meddelt forslagstiller 07.09.2022. 
Planforslaget og det skisserte byggetiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, og kommunen 
ved virksomhetene Byggesak og Byutvikling og arealplan mener at forholdene ligger til rette for en 
parallell behandling i denne saken. 

 
Parallell behandling forutsetter at byggesaksbehandlingen følger utviklingen i plansaken og at det 
opprettholdes god dialog mellom utbygger og kommunen underveis i prosessen. 
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1.4.3 Førstegangs behandling 
Planforslaget ble behandlet i utvalg for areal, klima og byggesak 27.09.2022 hvor det ble fattet 
vedtak om å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Som følge av beslutning 
om parallell behandling sendes dokumenter for byggesøknaden til nabovarsling samtidig. 

 
1.4.4 Offentlig ettersyn 
Planforslag, byggesøknad og forslag til utbyggingsavtale lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.09- 
11.11.2022. Det kom inn 8 merknader, fem fra offentlig instanser og tre fra private. Med 
utgangspunkt i merknadene er det foretatt mindre endringer av reguleringsbestemmelsene: 

 
Bestemmelse 3.2.2. Fremkommelighet 
Lagt til: Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer kjøreatkomst til 
naboeiendommene gbnr. 136/229 og 137/596, 617, 657, 658 og 659. 

 
Bestemmelse 5.1.1. f_V1 
Endret til: Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder. 

 
Bestemmelse 5.1.2 f_V2 
Endret til: Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 meter inkl. skulder. 

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

 
Bestemmelse 5.2.1 f_SF1 (ny) 
Fortauet skal tilpasses dagens fortau, sideterreng og inngangssituasjoner. 

 
 

1.4.5 Annengangs behandling 
Framdrift fram til vedtak av plan: 

• 07.02.2023: Annengangs behandling i utvalg for areal, klima og byggesak. 
• 15.02.2023: Annengangs behandling og planvedtak i kommunestyret. 
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2 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er i dag delvis bebygget i vest og inneholder en større overflateparkering langs 
sporområdet i øst. I sør ligger et grøntområde i tilknytning til Finstadbekken. Atkomst til planområdet 
skjer i dag fra Vestveien. 

 

Figur 3. Bilder av dagens situasjon i planområdet. 
 
 

2.1 Omgivelser og avstander 
Planområdet ligger i Ski sentrum og innenfor prioritert utbyggingsområde definert i 
kommuneplanen. De prioriterte utbyggingsområdene i Ski ligger innenfor 10 minutters gangavstand 
til Ski stasjon og forutsetter høy arealutnyttelse. 

 
Planområdet er sentralt plassert på vestsiden av jernbanen, ca. 400 meter sør for Ski stasjon. 
Området ligger mellom Vestveien og sporområdet. 
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Figur 4. Prioritert utbyggingsområde Ski sentrum markert med blått. Planområdet markert med rødt. 

 

Figur 5. Skråfoto av planområdet. 
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2.2 Bebyggelse - bygninger, eierforhold 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er Follo tingrett, tegnet av Stein Halvorsen Arkitekter 
AS og ferdigstilt i 2005. 

 

Figur 6. Follo tingrett sett mot nord. Kilde: ski Eiendom AS 
 
 

I tillegg består planområdet av vei og asfalterte arealer som benyttes til parkering for Follo tingrett 
og andre virksomheter i området som leier parkeringsplasser til sine ansatte. 

 

Figur 7. Follo tingrett sett fra krysset med Vestveien. Kilde: Google streetview. 
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2.3 Eierforhold 
 

Figur 8. Eiendomskart. 
 

Nr. Gnr./bnr. Eiendommens 
adresse 

Eier Areal som inngår i 
planområdet (m2) 

1 134/5  Bane NOR SF 389,2 m² 
2 134/353  Ski Eiendom AS 269,3 m² 
3 136/219  Nordre Follo kommune 25,6 m² 
4 136/225 Vestveien 22 Ski Eiendom AS 5661,3 m² 
5 136/229 Vestveien 16 Ski Eiendomsinvest AS 1,3 m² 
6 136/230  Ski Eiendom AS 662,8 m² 
7 137/617  K. Jacobsen AS 38,5m² 

 
 
 

2.4 Grunnforhold 
I følge løsmassekartet til NGU ligger planområdet i et område med tykke havavsetninger. Det er 
utført grunnundersøkelser i området i flere omganger. Det er først utført geotekniske 
grunnundersøkelser av Sweco i oktober 2019. Det er deretter utført supplerende grunnboringer i regi 
av RIGeo i februar 2020]. Det er også mottatt geoteknisk grunnlag fra Bane Nor med blant annet 3 
relevante boringer på sporområdet nærmest tomta. 

 
Fra grunnundersøkelsene fremkommer det at grunnen generelt består av noen fyllmasser 
(friksjonsmasser med varierende tykkelse) over meget fast tørrskorpeleire og kanskje stedvis også 
noe fast leire under tørrskorpeleira. Løsmassetykkelsene varierer fra ca. 3 m ved Tingretten og øker 
til ca. 4,5-5 m under den østre fasaden på det planlagte bygget. Bergoverflaten ser ut til å helle jevnt 
og slakt mot øst. Bergarten i området skal ifølge kart fra NGU være diorittisk til granittisk gneis, 
eventuelt migmatitt. 
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2.5 Natur og miljø 
Planområdet heller mot øst fra Vestveien og ned til sporområdet langs Follobanen. Deler av 
planområdet inneholder eksisterende grønnstruktur som er knyttet til Finstadbekken. 

 
2.5.1 Vannmiljø og grønnstruktur 
Finstadbekken krysser Vestveien i kulvert og renner åpent forbi Follo tingrett langs sørsiden av 
planområdet. Derfra går bekken i betongrør under jernbanen og videre ned under Eikeliveien til den 
dukker fram i dagen igjen ved sydenden av Eikeliveien øst for Ski sentrum. 

 
Innenfor planområdet ligger Finstadbekken i dag dypt og arealene langs breddene har ingen 
rekreasjonsverdi for Skis befolkning. 

 

 

 
 

 
 

Figur 9. Finstadbekken sette fra øst ved parkeringsplass ved sporområdet (t.v). Finstadbekken sett fra vest ved Vestveien. 
 
 

Friområdet med Finstadbekken er del av en regulert grønn akse mellom Ski vest og den søndre delen 
av Ski sentrum. Kun deler av aksen er opparbeidet. 

 
2.5.2 Naturmiljø 
I databasen Artskart er det registrert uønskede arter (kjempebjørnekjeks og hagelupin) langs 
Vestveien et stykke nord for planområdet. Disse artene har svært stor risiko for spredning. I tillegg er 
det registrert flere arter med høyt og potensielt høyt potensial for spredning langs jernbanesporet 
litt syd for Ski stasjon. Innenfor planområdet var det tidligere ikke registrert fremmede arter, men en 
kartlegging gjennomført 30.06.2022 har avdekket en rekke fremmede arter. 
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Figur 10. Fremmede arter registrert innenfor og nær planområdet. Gule områder viser større områder med fremmede arter. 
Punkter viser enkeltforekomster eller forekomster med noen få planter. Kilde: Sweco. 

 
 
 

2.5.3 Lokalklima 
Det er begrenset med lokale værstasjoner i nærheten av Ski. Nærmeste værstasjon ligger på Ås og 
vindstasjoner er lokalisert på Holstad og Nøstvedt. Fremherskende vindretning er nord-sør 
luftstrømming hvor særlig vinden sørfra er dominerende for stasjonene Nøstvedt og Holstad. For Ås 
er det registrert en betydelig mer fremtredende nordavind, samt noe sterkere vind fra øst, men den 
dominerende vindretninger gjennom året kommer fra sør. Planområdet ligger i vestvendt helling og 
har gode solforhold. 

 
2.6 Helse 
Planområdet er idag ikke et sted som inviterer til opphold, lek eller rekreasjon. Planområdet ligger 
nært Ski stasjon og det vil antas at deler av brukerne til eksisterende bebyggelse bruker sykkel eller 
gange som transportmiddel. 

 
2.6.1 Støy 
Planområdet er utsatt for støy både fra Vestveien og fra jernbanen hvor togtrafikken utgjør den 
dominerende støykilden. Det planlegges ikke støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 
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Figur 11. Støykart som viser den samlede støybelastningen for vei- og togtrafikk i 2014. Kilde: Rambøll. 

 

2.6.2 Luftkvalitet 
Planområdet omfattes ikke av luftforurensningssone og det planlegges ikke luftfølsom bebyggelse 
eller luftforurensende virksomhet. 

 
2.6.3 Friluftsliv 
Det finnes ingen anlegg for friluftsliv i nærheten av planområdet. 

 
2.7 Infrastruktur 
2.7.1 Trafikk 
Dagens trafikk i Vestveien estimeres til å være ca. 4 100 kjøretøy per døgn (ÅDT). I typisk 
ettermiddagstrafikk for Vestveien, samt omkringliggende veier, kan det oppstå noe forsinkelse inn 
mot kryssene med fylkesveiene i nord og sør, og at trafikken ellers i Vestveien stort sett går raskt. 
Fartsgrensen i Vestveien forbi planområdet er 40 km/t. 

 
2.7.2 Vann og avløp 
I planområdet ligger en kommunal VA-trasé med vann og spillvann, i tillegg til en trase med 
overvann. Alle disse ledningen ligger under der fremtidig bygg planlegges og må flyttes. I tillegg ligger 
det en bekkelukking sørøst på tomten som også må legges og oppdimensjoneres. 

 
Planområdet består av marine avsetninger og er antatt uegnet for infiltrasjon i grunnen. 
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Figur 12: Eksisterende VA-anlegg. 

 
 

2.7.3 Elektriske anlegg 
Det er et høyspenningsanlegg bygget etter anleggskonsesjon gitt av NVE vest for planområdet som 
ikke berøres av denne. Det ligger en eksisterende nettstasjon innenfor planområdet på vestsiden av 
tinghuset. Follo Fjernvarne AS har fjernvarmenett i Vestveien og leverer varme til eksisterende 
bebyggelse i Vestveien 22 (Tinghuset). 
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3 Beskrivelse av planforslaget 
3.1 Hovedgrep 
Hovedgrepet er å skape et helhetlig kvartal ved å knytte eksisterende og ny bebyggelse sammen 
rundt et felles torg med møteplasser, inngangspartier og utadrettede fasader. Eksisterende 
kjøreatkomst til naboeiendommene opprettholdes ved å etablere en felles atkomstvei mellom nytt 
kontorbygg og sporområdet. Friområdet med Finstadbekken opparbeides med vegetasjon og 
overvannshåndtering. 

 
Nybygget skal ha gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet. Dette skal gjenspeiles i fasadeutforming, 
interiører og uteområder. Planen stiller høye krav til varighet i valgte løsninger. Det er en ambisjon at 
dette skal gjennomsyre alle aspekter ved prosjektet fra materialvalg og formgivning til tekniske 
løsninger. 

 

Figur 13. Planforslagets hovedgrep. Illustrasjon: IN’BY AS 
 

3.2 Arealformål 
Planområdet er på ca. 7 dekar. Planforslaget viderefører i all hovedsak arealbruken i 
områderegulering for Ski sentrum som har lagt rammene for arealdisponeringen. Følgende 
arealformål reguleres: 

 
Hovedformål Underformål Feltnavn Areal 
Bebyggelse og anlegg Kombinert kontor/tjenesteyting K/T1-2 4 800 m² 

Samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

Veg f_V1-2 1 100 m² 

Fortau f_SF1-2 300 m² 

Grønnstruktur Friområde o_FRI 800 m² 

Planområdet totalt   7 000 m² 
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Figur 14. Forslag til plankart for detaljregulering Vestveien 22, datert 02.12.2022. 

 
 

3.3 Gjennomgang av reguleringsformålene 
Bebyggelse og anlegg 
Kontor/tjenesteyting (K/T1-2) 
Hovedformål innenfor planområdet bestående av to felt hvorav det ene feltet omfatter eksisterende 
bebyggelse og det andre feltet legger til rette for ny bebyggelse. Hovedformålet og bruken vil være 
kontor og tjenesteyting. Tilsvarer felt o_K/T4 i områdeplanen. 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg (f_V1-2) 
Gjelder atkomstvei fra rundkjøring i Vestveien. f_V1 tilsvarer o_V17 i områdeplanen og er allerede 
opparbeidet. f_V2 er ny atkomstvei langs sporområdet til naboeiendommer sør for planområdet. 

 
Fortau (f_SF1-2) 
Gjelder eksisterende fortau (f_SF1) langs nordsiden og nytt fortau (f_SF2) langs sørsiden av 
atkomstvei f_V1 

 
Grønnstruktur 
Friområde (o_FRI) 
Gjelder friområde sør i planområdet. Tilsvarer o_Fri4 i områdeplanen. 
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Hensynssoner 
Sikringssone frisikt, H140 
Gjelder i krysset (rundkjøring) i Vestveien. 

 
Bestemmelsesområder 
Bestemmelsesområdene skal sikre følgende: 
#1 Parkeringskjeller under nytt bygg i felt K/T2. 
#2 Torg mellom felt K/T1 og K/T2. 
#3  Riggområde på deler av o_FRI som kan benyttes midlertidig til rigg- og anlegg før arealet 

opparbeides til friområde. 

 
3.4 Bebyggelse 
3.4.1 Bebyggelsens plassering 
Nytt bygg avgrenser et vestvendt torg med sol også fra sør. Torget etablerer nye gangforbindelser og 
skaper et nytt byrom med sosiale møteplasser. Plasseringen øst på tomta mot jernbanen gjør at 
bygget fungerer som en støyskjerm for eksisterende bakenforliggende bygg og byrommet mellom 
bygningene. Byggets plassering opprettholder og styrker eksisterende forbindelser mellom 
naboeiendommene. Eksisterende situasjon strammes opp. Bebyggelsen skal plasseres innenfor 
byggegrenser vist på plankartet. 

 
3.4.2 Utnyttelsesgrad – BRA 
Nytt kontorbygg reguleres til maks 4 400 m² BRA, fordelt på 5 etasjer med 880 m² per etasje. 
Eksisterende bebyggelse reguleres til maks. 4 500 m² BRA. Dette for å legge til rette for enten 
påbygging av en etasje eller mindre tilbygg innenfor regulert byggegrense og byggehøyde i 
fremtiden. Ved påbygg eller tilbygg til eksisterende bebyggelse skal eksisterende arkitektoniske 
hovedgrep og utforming videreføres. 

 
3.4.3 Byggehøyder 
Felt K/T1 
Eksisterende bebyggelse (tinghuset) har gesims på kote +140,5. Felt K/T1 reguleres med maks. 
gesims kote +149 som er en videreføring fra områdeplanen. Tekniske bygg og installasjoner på tak 
tillates å stikke inntil 3,5 meter opp over tillatt kotehøyde, og med maksimalt 15% BYA av 
underliggende etasje. 

 
Felt K/T2 
Ny bebyggelse reguleres med maks. gesims kote +151. I områdeplanen er kvartalet regulert med 
maks byggehøyde kote + 149. Høyere maks. gesims gir tilstrekkelig høyde til å sikre generøs netto 
innvendig etasjehøyde i kontoretasjer på ca. 3 m. Høyere etasjehøyde enn minimumskravet på 2,7 m 
gir bedre romlig kvalitet og mulighet for høyere vinduer som gir dagslys lenger inn i bygget samt 
større fleksibilitet ved endret bruk. 

 
Innenfor regulert maks gesims inngår også mulighet for etablering av grønt tak med inntil 50 cm 
jordtykkelse. Tekniske bygg, installasjoner og pergola på tak tillates å stikke inntil 3,9 m opp over 
tillatt maks. gesims på inntil 20 % BYA av underliggende etasje. Dette er for å tilrettelegge for en 
mulig framtidig transformering av takoppbygg til en ny kontoretasje. 

 
Å tilrettelegge for bedre kvalitet og fremtidig endring er bærekraftig. 
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Figur 15. Oppriss nord. Illustrasjon Element Arkitekter AS 
 
 

 

Figur 16. Oppriss sør. Illustrasjon Element Arkitekter AS 
 
 

Bygget vil fremstå med en ren og ryddig silhuett og samtidig tydeliggjøres det arkitektoniske grepet 
med en frilagt kjerne som føres gjennom alle byggets etasjer helt til tak. Ved å utforme takoppbygget 
i samsvar med kjernen i planene for øvrig legges også til rette for endringer over tid ved at 
takoppbygget enkelt kan transformeres til kjerne i en ny kontoretasje. Å forberede bygget for 
fremtidig endring er bærekraftig på sikt da minst mulig vil måtte rives ved fremtidige omgjøringer. 
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Figur 17. Perspektiv sett fra vest med atkomst fra Vestveien i forgrunnen. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

 
 
 

Figur 18. Fasade mot sporområdet. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 
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Figur 19. Fjernvirkning sett mot vest. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 

 
 

3.4.4 Utforming 
Eksisterende bygninger i og rundt planområdet representerer ulike tidsepoker med stor variasjon i 
form og materialbruk. Tinghuset har svært kompleks geometri og varierende fasadeutforming. 
Omkringliggende bygg har sammensatt volumoppbygging og ulike fasadeuttrykk. Stor formmessig 
kompleksitet og fasadevariasjon, samt punktvis bebyggelsesstruktur, gir bygningsmiljøet i området et 
noe fragmentert preg. 

 
Som svar på dette har den nye bygningen en høyreist, renskåret og slank bygningsform, plassert 
parallelt med Jernbanen og Vestveien. En harmonisk, sluttet form vil tilføre visuell ro og samtidig 
samspille godt med tinghusets lavere runde form og bidra til et tydelig definert uterom. 

 
Fasade 
Fasaden skal utformes rasjonelt med en tydelig rytme. Fasadekonseptet skal bidra til at bygget 
fremstår harmonisk og samtidig gi generøse dagslysforhold inne i etasjene. I første etasje, ut mot 
torget, skal fasaden være visuelt åpen med mulighet for flere innganger for å tilrettelegge for 
aktivitet og interaksjon. Det vektlegges høy estetisk kvalitet i utformingen og høy materialkvalitet i 
gjennomføringen. 

 
Ny bebyggelse skal ha god og helhetlig arkitektonisk utforming og utformes med ett hovedmateriale i 
fasade. Kjelleretasjen kan utformes som kontrast til øvrige etasjer. 

 
Tak 
Tekniske bygg og installasjoner på tak tillates på inntil 20 % av takflaten. Dette er i 
illustrasjonsprosjektet løst ved at kjernen i bygget føres opp over tak. Teknisk bygg på tak utføres 
med lik rominndeling, åpninger, materialitet og høyde som kjernen i etasjene ellers i bygget. Dette 
gir tilstrekkelig plass til å organisere alt av tekniske installasjoner i et samlet volum på taket heller 
enn som løse elementer. 

 
Det legges til rette for et grønt tak med god jorddybde for fordrøyning og gode vekstvilkår for større 
vekster. Taket planlegges for opphold for byggets brukere med bestemmelse om at takterrasser skal 
ha et tydelig grønt preg og oppholdssoner. Det tillates oppført pergola som flukter med byggehøyde 
på teknisk bygg på tak, 3,9 meter over maks. regulert gesims. En grønn takhage med pergola vil bidra 
til godt arbeidsmiljø både som sosial arena og som et alternativt sted å utføre arbeid. 
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Figur 20. Illustrasjon av grønt tak, takterrasse med pergola. Illustrasjon: Element Arkitekter AS. 

 
 

3.4.5 Materialer og ombruk 
Materialer i fasade og konstruksjon skal være med på å gi bygget en tydelig karakter og identitet. 
Fasadematerialer skal velges på bakgrunn av levetid, der viktige kriterier er enkelt vedlikehold og lite 
behov for utskifting. Materialene skal være kortreiste og utslipp til transport må medregnes i 
klimagassregnskap. Klimafotavtrykk skal være avgjørende for valg av materialer og det skal til 
rammesøknad vises til klimagassregnskap som viser effekten av bevisste materialvalg. 

 
Ved valg av materialer skal følgene kriterier vektes: a) materialets klimagassutslipp ved produksjon, 
b) materialets bestandighet/varighet inkludert om det er mulig å vedlikeholde), c) materialets 
ombrukbarhet og d) utslipp knyttet til frakt og montering. 

 
Gjennomgående i prosjektet er at materialene skal ha høy kvalitet. Materialvalg skal balanseres 
nøkternt, der estetiske valg må veies opp mot mengde materialer. Materialer skal i tillegg til varighet, 
vurderes i forhold til taktilitet og sanselighet. 

 
Interiør i kontorbygg har ofte kort levetid. Dette medfører unødig store klimagassutslipp. For å 
motvirke dette skal det velges løsninger som baserer seg på at nye brukere ikke skal bygge om 
hyppig. Det skal legges til rette for at lette bygningselementer slik som skillevegger og annen 
kontorinnredning enkelt kan ombrukes og tilpasses ny bruk. Dette innebærer å velge robuste og 
teknisk brukbare løsninger som lar seg vedlikeholde. 

 
En tilsvarende tilnærming gjelder for valg av andre bygningsdeler slik som himlinger og gulv. For å 
oppnå varighet for interiørelementer bør løsningene være a) robuste, ombrukbare og mulige å 
vedlikeholde og b) inngå i systemer som muliggjør utskifting av mindre bestanddeler. Dette gjelder 
også for tekniske installasjoner. 
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3.4.6 Klima- og energi 
Bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarme og forsynes med vannbåren varme. Det skal utredes 
alternativer til fjernvarme som må fremlegges ved rammesøknad. Dersom utbygger kan 
dokumentere at alternative energiløsninger er bedre klima- og miljømessig kan disse velges fremfor 
fjernvarme. 

 
Ved rammesøknad skal det redegjøres for helhetlig energikonsept for bygningen. Det må vises til 
estimert årlige energiberegninger og hvilke tiltak som er gjort for å redusere energibruk. Et 
hovedprinsipp er at det legges opp til mest mulig stabil innetemperatur slik at behovet for nedkjøling 
og oppvarming reduseres. Virkemidler kan være termisk masse og vegetasjon på tak. Grønne tak 
reduserer overoppheting av bygg og omgivelser. Geometrisk utforming og valg av løsninger for 
solskjerming og bruk av glass i fasader er også viktige virkemidler for å begrense energibehov til 
temperering av bygget. Fasadeutforming vil være avgjørende for energiforbruket og valgt 
energikonsept. Fasaden vil derfor vektlegges og dokumenteres i energiberegninger til rammesøknad. 

 
Utforming og plassering av bygningsvolumet er i stor grad styrt av stedlige faktorer (tinghuset, vei, 
jernbane og friområde). Det er en klar ambisjon å utforme et robust bygningsvolum med høye 
arkitektoniske kvaliteter som kan tilpasses endret bruk over tid. Selv om tomten gir visse føringer for 
plassering, gir fotavtrykket som er valgt et rasjonelt og kompakt volum med god ratio mellom volum 
og fasade/overflate samt dimensjoner som muliggjør funksjonsendring og dermed lang levetid. 

 
 

3.5 Uteområder 
 

Figur 21. Landskapsplan til detaljregulering. Illustrasjon: IN’BY AS 
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3.5.1 Torg 
Det etableres et felles atkomsttorg som binder sammen nytt og eksisterende bygg med et trinnfritt 
gulv og vegetasjon. Torget er bilfritt, men har en samlet adkomst for all nødvendig kjøring og 
parkering til tinghuset. Torget skal være allment tilgjengelig. Torgarealet skal inneholde 
overvannshåndtering, beplantning, belegning og sykkelparkeringsplasser. 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. 

 
Hovedinnganger til ny og eksisterende bebyggelse er fra torget. Torget er universelt utformet og har 
gode sol- og skyggeforhold på dagtid. 

 

Figur 22. Utsnitt av landskapsplanen viser torget mellom ny og eksisterende bebyggelse. Illustrasjon: IN’BY AS 
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Figur 23. Sol- og skyggestudier. Illustrasjon: Element Arkitekter AS 
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3.5.2 Friområde 
Friområdet Fri4 videreføres fra områdereguleringen. Området skal være et offentlig tilgjengelig 
grøntanlegg i kombinasjon med eventuell teknisk infrastruktur. Arealet skal benyttes til 
flomhåndtering for Finstadbekken og lokal overvannshåndtering. Området skal opparbeides med 
vegetasjon og anlegg for overvannshåndtering samt mulighet for opphold. 

 
Finstadbekken skal restaureres. Bekkeløpet skal utformes på en mest mulig naturgitt måte med vekt 
på naturlig 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 som legger til rette for gangforbindelse som 
mellom planområdet og sørover. Utforming av bekken skal ses i sammenheng med stekningen 
oppstrøms. 

 
Rekkefølgebestemmelse stiller krav om at det til rammesøknad skal utarbeides en detaljert plan som 
viser hvordan bekkeløpet med kantvegetasjon innenfor felt o_FRI skal utformes. 
Rekkefølgebestemmelse stiller også krav om at friområdet og bekkestrekning med kantsone skal 
være opparbeidet i samsvar med godkjent og omforent byggeplan før bygg kan tas i bruk. 

 
I forslag til utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune og utbygger er partene enige om at 
utbygger skal opparbeide o_Fri4 og kantsone og bekkeløpet i nærliggende bekk i henhold til 
reguleringsplanbestemmelsene punkt 6 som en realytelse, dvs. at utbygger skal både besørge og 
bekoste tiltaket. 

 

 
Figur 24. Visualisering av friområdet sett fra Vestveien. Tinghuset skimtes i forgrunnen bak trærne. Illustrasjon: Element 
Arkitekter AS 
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3.5.3 Atkomstveg 
Atkomst til eksisterende bebyggelse sør for planområdet over eiendommen Vestveien 22 
videreføres. Det reguleres atkomstveg fra rundkjøringen i Vestveien til planområdet. 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. Den private atkomstveien vil ha en kjørebanebredde på 5,5 
m + 0,25 m skulder på hver side, altså 6 meter fri bredde mellom kantsteinene på hele strekningen 
fra den offentlige veien, Vestveien, og frem til eiendomsgrensen for Vestveien 24 (137/657). 
Veien er delt i to parseller: 

• f_V1 er dagens vei opparbeidet med fortau langs nordsiden. Veien reguleres med veibredde 
6 meter inkl. skulder og fortau på begge sider, f_SF1 og f_SF2, bredde 3 meter. 

 
 f_V2 er ny vei langs sporområdet og fram til naboeiendommer sør for planområdet. Veien 

skal opparbeides med veibredde 6 meter inkl. skulder. 
 

I områdeplanen er atkomstveien felt o_V17 regulert til offentlig vei. Kommunen spilte ved 
planoppstart av detaljregulering inn et ønske om tosidig fortau. Etter innspill fra kommunen ved Vei 
og park, mottatt 09.05.22, reguleres veien til felles atkomstvei, privat eieform. Veien eies av 
forslagstiller. 

 
Ved tilkobling til naboeiendommene i sør er veien, f_V2, tilpasset dagens terrenghøyder med en 
stigning på 8 % opp til dagens høyde i eiendomsgrensen. I eiendomsgrensen ligger veien på kote 
128,2. Ved å treffe eksisterende terrenghøyder blir det ingen endring av eksisterende kummer. 
Eventuell tilpasning til framtidige planer for Vestveien 24 må gjøres i dialog med grunneier i senere 
fase. 

 

Figur 25. Utsnitt av tegning C001 Privat vei viser gjennomgående veibredde i atkomstveien på 6 m inkl. skulder fra 
rundkjøringen og fram til eiendomsgrense Vestveien 24 (Norconsult, 30.11.2022) 
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3.6 Parkering 
3.6.1 Bil 
Parkeringsplassene skal plasseres på terreng innenfor K/T1 og i kjeller under K/T2. Parkeringsplasser 
for bil og motorsykler skal anlegges i henhold til følgende norm: 

 

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 

 
I tillegg til ordinære parkeringsplasser skal det avsettes min. 10 % bilparkeringsplasser for personer 
med nedsatt funksjonsevne. HC-plassene plasseres i p-kjeller og på terreng. 

 
Minimumskravet utgjør 5 parkeringsplasser og 1 HC-plass tilhørende felt K/T1 (tinghuset) og ingen 
plasser tilhørende felt K/T2. 

 
Maksimumskravet utgjør 34 parkeringsplasser hvorav 23 av plassene reguleres til tjenesteyting og 11 
av plassene reguleres til kontor. I tillegg tilkommer 3 HC-plasser. 

 
3.6.2 Sykkel 
Parkeringsplasser for sykkel skal anlegges i henhold til følgende norm: 

 

Formål Enhet 
Sykkel 

Min. Maks. 
Tjenesteyting, 
felt K/T1 Pr. ansatt 0,7  

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

 
Normen utgjør minimum 124 plasser basert på følgende utredning: 
Felt K/T1 (tinghuset): 0,7 plasser pr. ansatt (0,7*20) = 14 plasser 
Felt K/T2 (nytt bygg): 2,5 plasser pr. 100 m2 BRA (2,5*4400) = 110 plasser 

 
 

• Minimum 13 av plassene (10 %) skal være store nok til å parkere laste- og familiesykler. 
• Minimum 31 av plassene (25 %) skal plasseres i direkte tilknytning til inngangspartier eller 

torgarealer på terreng. Minimum 10 av plassene (30 %) på terreng skal være overdekket. 
• Minimum 31 av plassene (25 %) skal plasseres i direkte tilknytning til heis i parkeringsanlegg i 

den enkelte bygning. 
 

Det skal etableres garderobe og dusjfasiliteter i tilknytning til innendørs sykkelparkering. 
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3.7 Vann, avløp og overvann 
Det er utarbeidet en rammeplan for vann, avløp og overvann (VAO-plan) som viser prinsipper for 
planlagte VA-løsninger samt belyser hvordan overvann er ivaretatt innenfor planområdet. 
Rammeplanen er oppdatert etter offentlig ettersyn og videre detaljert. VAO-detaljplan er en revidert 
rammeplan, navneendring grunnet ny fase. VAO-detaljplan og tegninger er oversendt 
kommunalteknikk (22.11.2022) for forhåndsuttalelse til rammesøknad. VAO-detaljplan følger som 
vedlegg til planforslaget. 

 
3.7.1 Prinsippløsning for VA 
Prinsippløsning for omlegging av kommunale VA-ledninger (vann, spillvann og overvann) er vist på 
tegning H001 i VAO-planen. Eksisterende VA-ledninger legges om i kulvert under nytt bygg. Nord for 
kulverten etableres kumgrupper for vann, spillvann og overvann. Syd for kulverten etableres kummer 
for vann og spillvann. 

 
Kulverten forlenges 2 meter ut fra kjellervegg på hver side av bygget. Kulverten ligger på samme nivå 
som underetasjen og fremtidig vedlikehold vil dermed ikke kunne medføre undergraving av bygget. 
Kulverten bygges som konstruksjon med indre mål på ca. 2m x 2m. Det etableres adkomstkummer 
både i nord og sør for å sikre at kommunen har fri tilgang til kulverten uavhengig av tilgang til bygget. 

 
Syd for nytt bygg, fra kum V1 og S1, føres nye ledninger for vann og spillvann under Finstadbekken til 
eksisterende ledninger anlagt i 2020. Overvannsledningen føres inn på omlagt bekkelukking. 

 

Figur 26. Planlagt VA-anlegg. Utklipp fra VA-plan H001. Sweco, 21.11.2022. 
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Eksisterende bekkelukking, som vil ligge delvis under sørøstre hjørne på bygget, legges om som vist 
på figur 26 samt tegning H001. For å sikre utløp for omlagt OV450-ledning, legges ny bekkelukking 
Ø1200 med godt fall fra inntaket og noen meter nedstrøms hvor OV450 kobles til. Derfra legges 
bekkelukkingen frem til ny kum O5 for avvinkling rundt bygget og videre til O4 for tilkobling til 
eksisterende bekkelukking. Grunnet innløpstap oppdimensjoneres eksisterende bekkelukking fra 
innløp Finstadbekken frem til O4 for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 200-årsflommen. 

 
til ny kum O5 noen meter nedstrøms hvor Ø450 fra kulvert under bygget kobles til. Derfra legges 
ledningen frem til ny kum O4 for tilkobling til eksisterende bekkelukking. Eksisterende bekkelukking 
oppdimensjoneres fra innløp Finstadbekken frem til O4 for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å 
håndtere 200-årsflommen. 

 
Eksisterende stikkledninger til tinghuset skiftes ut med nye og oppgraderes til Ø63 for å hensynta økt 
lengde på ledningsstrekket. 

 
3.7.2 Vannforsyning 
Eksisterende vannledning under bygget legges om, og den tosidige forsyningen til området vil 
dermed opprettholdes. Eksisterende støpejernsledninger skiftes ut med nye iht. kommunens VA- 
norm. 

 
Ny bebyggelse består av kontorbygg regulert til BRA 4 400 m2. Brannvannsdekning på 50 l/s vil være 
dimensjonerende for bygget. Kapasiteten på ledningsnettet er tilstrekkelig for å dekke 
dimensjonerende vannmengde. For å sikre brannvannsdekning til byggets fasader etableres nye 
vannkummer med brannvannsventiler. I tillegg anlegges hydrant. 

 
I byggeperioden vil det være behov for provisoriske løsninger for berørte hovedledninger innenfor 
planområdet og stikkledninger til tinghuset. 

 

3.7.3 Overvannshåndtering 
Oppføring av nytt næringslokale i planområdet fører til endring av utearealene og endring av avrente 
mengder. I den forbindelse er det gjennomført vurdering av overvannshåndtering før og etter 
utbygging, slik at dette samsvarer med gjeldende krav til overvannshåndtering i Nordre Follo 
kommune. 

 
Arealene innenfor planområdet renner i dag av til Finstadbekken i syd eller med diffust utslipp til 
Bane Nors eiendom, togskinnene, i øst. Den totale avrenningen fra planområdet før utbygging er 
beregnet til 57,7 l/s, uten klimafaktor. 
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Figur 27: Nedslagsfelt og avrenning eksisterende forhold. Hentet fra Scalgo (fra VAO-detaljplan, Sweco 21.11.2022). 

 
 

Reguleringsbestemmelser sikrer at overvannet skal håndteres på egen tomt/eiendom med unntak av 
eksisterende bebyggelse innenfor felt K/T1 som skal opprettholde dagens overvannsløsning. 
Overvannsløsningen skal baseres på tre-trinns-strategien i Nordre Follo kommunes 
Overvannsveileder, vedtatt 29.09.2021. Det skal sikres tilstrekkelig flomkapasitet tilsvarende 200- 
årsregn, og legges til grunn en klimafaktor på 1,5. 

 
Forsinke og fordrøye (trinn 2) 
Ettersom grunnen er antatt uegnet for infiltrasjon er overvann tenkt løst ved en kombinasjon av både 
åpen og lukket fordrøyning. 

 
• Delfelt A har avrenning til Finstadbekken og håndteres i åpen fordrøyning med begrenset 

gjennomsnittlig påslipp til bekken, som vist i figur 28. Den åpne fordrøyningen består av ulike 
regnbed innenfor planområdet. Avrenningen fra området mellom nytt bygg og tinghuset 
føres i renne mot Finstadbekken. 

 
• Delfelt B har avrenning til tre sluk/sandfang ved den nordre delen av bygget i tillegg til to ved 

den sydøstre enden, se VA-plan for detaljert plassering. Ved trinn 2-nedbør tar 
slukene/sandfangene opp avrenningen som føres videre til lukket fordrøyning før begrenset 
påslipp til Finstadbekken. 

 
• Delfelt C består av de nye takarealene. Taket på nytt næringsbygg etableres som kombinert 

grønt og grått tak. Overskytende avrenning fra taket føres til fordrøyningsmagasinet. 
 

Avrenningen fra alle delfeltene ender i Finstadbekken etter kontrollert eller direkte påslipp. 
Finstadbekken har god kapasitet og er regnet som en god resipient for videreført vannmengde. 
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Figur 28. Planlagt avrenningsmønster for planområdet med inndeling av planområdet i delfelt (fra VAO-detaljplan, Sweco, 
21.11.2022). 

 
 
 

3.7.4 Flom og flomveier (trinn 3) 
Flomavrenning fra hele planområdet vil etter utbygging føres til Finstadbekken. I eksisterende 
situasjon renner flomvannet med diffust utslipp til togskinnene i øst. Den nyetablerte støttemuren 
langs jernbanen vil ved fremtidig situasjon stå som en barriere for dagens flomvei. Dagens flomvei 
håndterer i tillegg til adkomstveien, et større område oppstrøms planområdet. 

 
For å håndtere flomavrenningen fra atkomstveien og områdene oppstrøms formes adkomstvei og 
terrenget slik at flomvannet vil renne rundt nytt bygg, langs veiskulderen ved støttemuren og over til 
bekkeinntaket. Veien etableres med fall fra bygg frem til veien runder hushjørnet hvor fallet så vris 
mot bekken. Inntaket til bekkelukkingen anlegges som lavpunktet i området. 
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Figur 29. Flomveier framtidig situasjon (fra VAO-detaljplan, Sweco, 21.11.2022). 

 
 

3.8 Anleggsgjennomføring 
3.8.1 Riggområde 
Deler av regulert friområde som i dag er asfaltert og benyttes til parkering, 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 ved for eksempel oljesøl. 
Området skal etter anleggsperioden opparbeides til friområde iht. utomhusplan utarbeidet til 
rammesøknad. Riggområdet er vist som bestemmelsesområde #3. 

 

Figur 30. Deler av dagens asfalterte parkeringsområde regulert til friområde foreslås benyttet til riggområde og opparbeides 
til friområde etter anleggsfasen. 
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3.8.2 Atkomst til naboeiendommer i anleggsperioden 
Kjøreadkomst til naboeiendommene i anleggsperioden er sikret i bestemmelse 3.2.2 
Fremkommelighet som sier «Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer kjøreatkomst 
til naboeiendommene gbnr. 136/229 og 137/596, 617, 657, 658 og 659.» 

 
3.8.3 Miljøoppfølgingsplan 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan jf. kommuneplanens bestemmelse §18.19, som følger 
planforslaget som vedlegg. Miljøoppfølgingsplan en bygger på miljørisikovurderinger og beskriver 
roller og ansvar, tiltak og oppfølging av miljømålene. Tiltakene omfatter i all hovedsak bygge- og 
anleggsfasen. Til grunn for tiltakene ligger en miljørisikovurdering. 

 
Rammesøknaden vil redegjøre for hvordan hensynene i miljøoppfølgingsplanen konkret vil bli i 
varetatt i byggeprosjektet. 
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4 Virkninger av planen 
Byutvikling 
Dette delkapittelet beskriver hvordan planforslaget følger opp delmål i FNs bærekraftsmål: 

• 3 god helse 
• 6 sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
• 7 sikre tilgang til pålitlig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle 
• 8 fremme varig, inkluderende og bærekraftig f økonomisk vekst, full sysselsetting og 

anstendig arbeid for alle 
• 9 bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industralisering og bidra til 

innovasjon 
• 11 gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
• 12 sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 

 
4.1 Bebyggelse og anlegg 
Ny bebyggelse vil være synlig fra sporområdet og forbipasserende med som reiser med toget. Dette 
vil kunne bidra til å tydeliggjøre planområdet som i dag er et «ikke sted» og sette det i kontekst med 
resten av utviklingen i Ski sentrum. 

 
Bygget reguleres til å kunne bli ca. 6 m høyere enn områdeplanes høydebestemmelser. Foreslåtte 
byggehøyder vurderes til å ha liten negativ konsekvens på landskapsbildet for de som oppholder seg 
på torget, ferdes langs Vestveien eller benytter seg av den framtidige gs-brua over jernbanen. 
Fordelene ved å ha høyere innvending takhøyde enn minimumskravet, som både gir bedre 
kontorlokaler og større fleksibilitet ved endret bruk, vurderes som positive. 

 
Hovedgrepet med nytt felles torg mellom ny og eksisterende bebyggelse danner en ny møteplass 
som det er få av i denne delen av Ski sentrum. Ved å koble inngangspartiene til torget vil det sikre at 
en høy andel personer ferdes gjennom og bidrar til vitalisering og aktivitet i området. Arealet vil bli 
privat driftet, men skal fremstå som offentlig tilgjengelig. Detaljreguleringen vil også bedre 
tilkomsten til eksisterende grønnstruktur. 

 
Kombinasjonen av en rasjonell bygningsform forberedt for endring, et rendyrket 
konstruksjonsprinsipp, regelmessige fasader, samt planer og etasjehøyder med stor grad av 
generalitet, bidrar til kvalitet og samtidig et endringsdyktig bygg som vil tåle tilpasning over tid. 

 
4.2 Kulturminner 
Bærekraftsmål 11.4 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. I nærhetene er det freda bygninger i Ski 
magasinleir samt enkeltminner og SEFRAK-registrerte bygninger i tilknytning til gårdene Finstad 
nordre og Finstad søndre. Det er også registrert et arkeologisk minne ved Salmakertunet nord for 
planområdet. 

 
4.3 Næringsliv 
Bærekraftsmål 8.3, 9.4 
Planforslaget legger til rette for etablering av flere arbeidsplasser sentralt i Ski sentrum og bidrar til 
gjennomføring av kommunens intensjoner om høy andel tjenesteyting i vestre del av sentrum 
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mellom Vestveien og jernbanen. Planforslaget bidrar til oppfyllelse av områdeplanens intensjon om 
høy næringsandel i denne delen av Ski sentrum. 

 
4.4 Trafikk 
Bærekraftsmål 3.6 og 11.2 
Ny detaljregulering åpner ikke for boligbebyggelse og planområdet er ikke en naturlig skolevei for 
barn i området. 

 
Det er umiddelbar nærhet til kollektivtransport som buss og tog samt gang- og sykkelveier. Utbygging 
i henhold til planforslaget vil kunne gi noe økt passasjergrunnlag for kollektivtrafikken. 

 
Det planlegges parkeringskjeller for det nye kontorbygget. Eksisterende p-plasser på terreng 
tilhørende tinghuset videreføres. 

 
Eksiterende gangfelt ved rundkjøring bør oppgraderes og utformes i henhold til gjeldende krav og 
normer. Krysset Vestveien x Åsveien x Søndre Tverrvei vil få kapasitetsutfordringer 10 år etter 
utbygging av planforslaget og det vil sannsynligvis oppstå kø i alle veiarmer. Gjennomføring av 
planforslaget vil ikke være avgjørende for kapasitetsutfordringen i krysset, da det forventes økte 
forsinkelser tilknyttet generell trafikkvekst i Ski sentrum dersom reisevaner ikke endres. 

 
4.5 Teknisk infrastruktur 
Bærekraftsmål 6.3, 7.2, 7.3, 9.1, 9.4, 11.6, 12.5 

 
4.5.1 VA 
Det er utarbeidet en overordnet prinsipplan for VA og overvannshåndtering i henhold til Nordre Follo 
kommunes VA-norm. Planen viser at det er behov for å flytte/legge om eksisterende kommunale 
vann-, spillvann- og overvannsledninger i forbindelse med utbyggingen. 

 
4.5.2 Flom og flomveier 
Utbygging i henhold til planforslaget medfører ikke vesentlige endringer i avrenningen til 
Finstadbekken. Det er ikke behov for tiltak i bekken som følge av utbyggingen. Gjennomsnittlig 
avrenningskoeffisient for planområdet er lavere for fremtidig situasjon enn dagens, noe som 
medfører lavere avrenning etter utbygging sammenlignet med dagens situasjon. Inntaket til lukking 
av Finstadbekken oppdimensjoneres for å minke flomfaren sammenlignet med dagens situasjon. Alt 
flomvannet føres ned til Finstadbekken og ikke ut på sporområdet. 

 
4.5.3 Brann- og redning 
Hensynet til brann- og redningstjenester er ivaretatt i henhold til Follo Brannvesens retningslinjer. 
Det er tilrettelagt for kjøreatkomst og oppstillingsplass for stigebil (7x14 m) på torget mellom 
tinghuset og nytt kontorbygg, samt oppstillingsplass for mannskapsbil (4x11 m) på atkomstveien 
langs jernbanen. Brannoppstillingsplasser med slangeutlegg 50 meter er plassert slik at det er 
tilkomst for brann- og redning fra alle sider av bygget. 
Brannkum/brannhydrant er plassert 25-50 meter fra inngang med en kapasitet på 3000 liter/min 
fordelt på to uttak. 
Dagens brannkonsept for eksisterende bebyggelse videreføres. Tinghuset ligger innenfor 100 meter 
fra eksisterende brannkummer. 
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I sin merknad ved offentlig ettersyn meldte Follo Brannvesen at det ikke vil være aktuelt med 
utvendig slukking på siden av bygget som vender mot jernbanen uten at strømmen på 
jernbanelinjene kuttes. Dette fordi brannvesenet ikke kan bruke vann så nærme strømførende 
ledninger som følge av fare for uhell som fører til strømgjennomgang/støt. 

 
Det er ikke behov for å endre brannkonsept på bakgrunn av dette da plan 4-5 uansett er for høyt for 
effektiv innsats fra bakkenivå. Det er kun krav til tilkomst i fasaden fra et punkt. Dette er løst med 
oppstillingsplass for stigebil mellom nytt kontorbygg og tinghuset. Det vil si at dersom det brenner vil 
det kun være mulig med slokkeinnsats inne i bygget via trapperom. 

 
Men, når brannvesenet setter i gang innsats er det vanlig å starte med innsats i fasaden dersom 
dette er mulig. Det er derfor en bekymring fra brannvesenet at selv om bygget er tilrettelagt for 
innsats via trapperom så vil brannvesenet kunne havne i en situasjon hvor innsats startes opp i 
fasaden, og med påfølgende fare for strømgjennomgang. Dette vil være en problemstilling for alle 
bygg som ligger langs jernbanen. For å hindre at situasjonen oppstår foreslås å merke 
oppstillingsplass for mannskapsbil langs fasaden mot jernbanen med fareskilt. 
Fullstendig brannkonsept utarbeides til rammesøknad. 

 

Figur 31. Branntegning viser planlagte oppstillingsplass for stigebil og mannskapsbli, angrepsveier og hydranter. Utarbeidet 
av IGNIST AS Brannrådgiving, 25.11.2022. 

 
 

4.5.4 Renovasjon 
Eksisterende bebyggelse har avfallsrom lokalisert mot gårdsrommet på vestsiden på tinghuset. 
Denne løsningen videreføres. 

 
Renovasjonsløsning for felt K/T2 skal være nedgravde avfallsbrønner plassert innenfor 
bestemmelsesområde #2 Torg. Oppstilling for renovasjonskjøretøy på torget som vist på 
renovasjonsteknisk plan som følger planforslaget. 
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Figur 32. Renovasjonsteknisk plan for felt K/T2 (IN'BY AS, 01.12.2022). 
 
 

4.5.5 Energiløsninger 
Netteier Norgesnett opplyser at det pr dato ikke er ledig trafokapasitet i området. Det må derfor 
planlegges for oppføring av ny nettstasjon innenfor planområdet, enten på terreng eller eget rom i 
bygg. Ny nettstasjon kommer i tillegg til eksisterende trafo som skal bestå. Ny bebyggelse har behov 
for en 1000 kVA trafo med 400V forsyning til bygget. 

 
Reguleringsbestemmelse sikrer at nettstasjoner tillates oppført innenfor bebyggelse og anlegg, 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 iht. til netteiers krav. 

 
Reguleringsbestemmelse sikrer at 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. Follo Fjernvarme AS leverer i dag varme til eksisterende bebyggelse i Vestveien 22. 

 
Natur og miljø 
Dette delkapittelet beskriver hvordan planforslaget følger opp delmål i FNs bærekraftsmål: 
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• 2 utrydde sult 
• 6 sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
• 7 sikre tilgang til pålitlig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle 
• 11 gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
• 12 sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 
• 13 handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 
• 14 bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling 
• 15 beskytte, gjennopprette og fremme bruk av økosystemer, sikre bærekraftig 

skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse 
tap av artsmangfold 

 
4.6 Geologi 
Kart fra NVE viser at det ikke er noen registrerte kvikkleiresoner i en radius på over 4 km. Statens 
Vegvesen har avdekket sprøbruddsmaterialer i noen av sine prosjekter i Ski-området, men det er 
flere hundre meter mellom disse og dette planområde. Områdestabiliteten anses som ivaretatt fordi 
grunnundersøkelser viser at det et ikke er sprøbruddsmateriale/kvikkleire, hverken under tinghuset, 
det aktuelle område for ny bebyggelse eller rett øst for planområdet på sporområdet. 

 
Basert på de avdekkede geotekniske forholdene regnes tomta som godt egnet for bebyggelse. 
Tiltaket må tilpasses de stedlige forholdene og prosjekteres for å ivareta gjeldende krav til bæreevne, 
setninger og lokalstabilitet. Det vil være nødvendig med geotekniske tiltak inn mot eksisterende bygg 
(tinghuset) og mot atkomstveien for etablering av byggegropa (spunt, rørvegg, etc.). 

 
4.7 Landbruk 
Bærekraftsmål 2.4, 15.3 
Ikke aktuelt. Planområdet er bebygget. 

 
4.8 Vannmiljø 
Bærekraftsmål 6.3, 6.4, 6.6, 11.5, 14.1, 14.2, 15.1 
Avrenningen fra alle delfeltene innenfor planområdet ender i Finstadbekken, enten kontrollert eller 
direkte påslipp. Finstadbekken har god kapasitet og er regnet som en god resepient for videreført 
vannmengde. 

 
Foreløpig nødvendig fordrøyningsbehov for området beregnet til 97,6 m3. Dette løses ved en 
kombinasjon av åpen og lukket fordrøyning, endelige løsninger detaljeres i senere faser. Den 
gjennomsnittlige avrenningskoeffisienten for tiltaksområdet reduseres fra 0,67 ved dagens situasjon 
til 0,46 for planlagt. 

 
Bestemmelser til planforslaget sikrer at Finstadbekken skal restaureres og at det etableres kantsoner 
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. 

 

4.9 Grønnstruktur 
Bærekraftsmål 11.7 
Planområdet har en sentral plassering og god kobling til det overordene gang- og sykkelveinettet i 
Ski. Torget vil fungere som snarvei og bidra til at særlig gående får kortere vei mellom ulike 
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funksjoner i området, f. eks mellom politihuset og passkontoret som i dag ligger plassert på hver side 
av planområdet. Regulert friområde Fri4 videreføres og rustes opp slik at det blir mer tilgjengelig og 
attraktivt enn i dag. 

 
I områdeplan for Ski sentrum inngår friområdet i en grønn akse mellom Ski vest og den søndre fra 
delen av Ski sentrum. Intensjonen med grøntdraget er, sammen med gang- og sykkelvei med bro, å 
binde sammen sentrumsområdene på begge sider av jernbanen for myke trafikanter, samt ivareta 
Finstadbekken. Planforslaget endrer ikke den grønne aksen og bidrar til en bedre påkobling til den 
framtidige gang- og sykkelbrua over sporområdet. 

 

Figur 33. Grønn akse mellom Ski vest og søndre del av Ski sentrum. Utsnitt av områdeplan for Ski sentrum med ortofoto av 
dagens situasjon under. 

 
 

4.10 Klima 
Bærekraftsmål 7.2, 7.3, 11.5, 11.6, 11b, 12.5, 13.2, 15.2 
Vindforholdene innenfor planområdet anses ikke å være problematiske og foreslått bebyggelse vil 
heller ikke bidra til å danne ukomfortable vindforhold. Planområdet ligger i vestvendt helling og har 
gode solforhold. Som følge av ny bebyggelse vil solforholdene i planområdet endres, men 
solstudiene viser at torget får gode solforhold på dagtid. 

 
Styrtregn i byer er et stort samfunnsøkonomisk problem. Etableringen av et grønt tak og fjerning av 
harde overflater på bakkeplan vil være viktig i håndteringen av overvann, samt at det kan binde 
svevestøv, rense luft og vann, redusere støy, bidra til biologisk mangfold og forlenge takets levetid 
fordi vegetasjonen beskytter mot UV-stråling. 

 
Planforslaget har bestemmelse om bruk av høye materialkvaliteter som krever lite 
vedlikehold/utskifting og er holdbare over tid. Ved valg av varige materialer reduserer man 
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klimagassutslipp i fremtiden. Er materialene i tillegg ombrukbare er levetiden forlenget og utslipp i 
fremtiden ytterligere redusert. 

 
Planforslaget har bestemmelse om at bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarmenettet og forsynes med 
vannbåren varme, eller alternative energiløsninger som er klima- og miljømessig bedre. Valg av 
energiløsning og tiltak for å redusere energibruk utgjør en helhet der flere faktorer i bygget må virke 
sammen. Lavt energiforbruk og bærekraftige energikilder gir redusert utslipp i fremtiden og gjennom 
byggets levetid. En robust løsning vil tåle endringer i fremtiden. 

 
4.11 Naturmiljø 
Bærekraftsmål 2.4, 2.5, 6.6, 12.2, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15b 
Planforslaget medfører ingen negative konsekvenser for biologiske mangfold, truede arter eller 
økosystemer. Planforslaget bidrar til at det plantes mer vegetasjon og flere trær enn det som er 
dagens situasjon. Finstadbekken skal restaureres og bekkeløpet skal utformes på en mest mulig 
naturgitt måte. 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. Dette er positivt for naturmiljøet. En frodig takterrasse vil også kunne 
bidra til å øke pollinerende innsekter. 

 
Fremmede arter innenfor planområdet ble kartlagt i vekstsesongen 2022. Det er funnet mange 
fremmede arter innenfor området, med ulike spredningsstrategier og spredningspotensialer. Det 
anbefales derfor at samtlige forekomster fjernes. 

 
Helse 
Dette delkapittelet beskriver hvordan planforslaget følger opp delmål i FNs bærekraftsmål: 

• 1 utrydde alle former for fattigdom i hele verden 
• 3 god helse 
• 5 oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 
• 6 sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
• 10 redusere ulikhet i og mellom land 
• 11 gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
• 16 fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for 

tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner 
på alle nivåer 

 
Det er utarbeidet en helsekonsekvensvurdering av planforslaget som konkluderer med følgende: 

 
• Planforslaget utnytter et parkeringsareal mellom Tinghuset og sporområdet til nytt 

kontorbygg med et felles torg. Helsekonsekvensene er overveiende positive ved at det blir 
økt andel næring, park, felles utearealer og bedre gang-/sykkelforbindelser i området. Dette 
gir flere arbeidsplasser i området, bedre utearealer og bedre muligheter for fysisk aktivitet i 
form av gange og sykling. 

 
• Helsemessige utfordringer er knyttet til økt trafikk, negativ påvirkning i anleggsperioden og 

utforming av utearealene. Dette kan løses ved å stille krav til utformingen av utearealene 
med tanke på belysning, oversiktlighet, plassering av avfallsdunker og mobilmaster og 
trafikksikker utforming av veisystemene. Det innføres krav om tidsavgrensning for støyende 
arbeid i anleggsperioden. 
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• Det vil være helsegevinster ved dette planforslaget i form av flere arbeidsplasser, 
tilrettelegging for økt fysisk aktivitet gjennom bedre gang-/sykkelveiforbindelser til/fra 
planområdet. Opprusting av regulert friområde og felles atkomsttorg for byggene vil også 
bidra i positiv retning. 

 
• Hensikten med planforslaget er å oppføre et kontorbygg som vil gi flere arbeidsplasser. 

Leietaker vil være NAV Nordre Follo. Planforslaget vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller 
både fordi det etableres arbeidsplasser og fordi leietaker er NAV, som har som et av sine 
formål å utjevne sosiale forskjeller. 

 
Bygde omgivelser påvirker oss, både fysisk og psykisk. Derfor er kvaliteter i arkitektur også en 
investering i god folkehelse. Flere sentrale ambisjoner i planen slik som materialbruk, 
fasadeutforming, byggehøyder etc. bidrar til helsebringende kvaliteter. 

 
4.12 Fysisk helse 
Bærekraftsmål 1.4, 1.5, 3.5, 6.4, 10.2, 11.6, 16.1, 16.6 
Planforslaget legger til rette for grønn mobilitet gjennom restriktiv parkeringsnorm og gode 
sykkelfasiliteter samt nærhet til kollektivknutepunkt. Å tilrettelegge for grønn mobilitet er positivt i 
et folkehelseperspektiv. Bestemmelse sikrer trygg fremkommelighet for gående og syklende forbi 
planområdet i anleggsperioden. 

 
Regulert gesims gir tilstrekkelig byggehøyde til å oppnå høyere takhøyde i kontoretasjene enn 
minimumskravet i TEK. Raus netto etasjehøyde bidrar til bedret romlighet og en opplevelse av 
luftighet. Samtidig gir dette mulighet for utforming av høyere vinduer som er gunstig for å bringe 
dagslys dypt inn i bygget. Kombinasjonen av opplevd luftighet og gode dagslyskvaliteter innendørs er 
viktige elementer som bidrar til helse og trivsel. 

 
Prosjektet har høye ambisjoner for fasadene og hvordan disse skal påvirke mennesker som opplever 
dem på nært hold og fra avstand. Prosjektet har som mål å utforme harmoniske fasader med relieff 
og liv, hvor det anvendes fasadematerialer med gode estetiske så vel som miljømessige kvaliteter. 

 
Det nye bygningsvolumet skjermer torget for støy fra jernbanen. 
Torget tilbyr solrike møteplasser for ansatte og besøkende. Tilgang til gode uteområder og kontakt 
med grønn vegetasjon, er påviselig helsebringende. I tillegg til at torget og planområdet for øvrig 
opparbeides med vegetasjon er det satt av tilstrekkelig høyde i regulert gesimshøyde til å utvikle en 
grønn takhage med gode vekstvilkår for frodig beplanting. Torget, takhagen og Finstadbekken bidra 
til gode og helsebringende blågrønne kvaliteter. 

 
4.13 Psykisk helse 
Bærekraftsmål 1.4, 1.5, 3.5, 5.1, 5c, 10.2, 15.2, 16.1 
Planforslaget tilrettelegger for kollektiv, sykkel og gange. Tak, torg og friområdet utgjør en variasjon 
av møteplasser hvor det vil være fint å oppholde seg alene eller sammen med andre. Mulighet for 
uteopphold og rekreasjon virker positivt på vår mentale helse. 

 
4.14 Sosial helse 
Bærekraftsmål 1.4, 1.5, 3.5, 5.1, 5c, 10.2, 11.1 



45 
plan-ID 202008 Planbeskrivelse for Vestveien 22 – vedtatt 15.02.2023 

 

Planforslaget legger til rette for etablering av gode uterom og møteplasser som stimulerer til kontakt 
med andre mennesker. Det tilrettelegger for både fysisk og sosial aktivitet, og gir oss opplevelser, 
enten som hendelser eller sanseinntrykk. 

 
4.15 Barn og unges oppvekstvilkår 
Barnekonvensjonen 
Området anses ikke som benyttet av barn- og unge i dag. Planforslaget legger til rette for flere 
møteplasser, grøntområder og mulige oppholdssoner. Dette gjør at flere barn og unge vil kunne 
benytte seg av området. 

 
Samfunnssikkerhet 

Dette delkapittelet beskriver hvordan planforslaget følger opp delmål i FNs bærekraftsmål: 
• 1 utrydde alle former for fattigdom i hele verden 
• 2 utrydde sult 
• 4 sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheten for livslang læring 

for alle 
• 5 oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 
• 7 sikre tilgang til pålitlig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle 
• 11 gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
• 13 handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 
• 16 fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for 

tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner 
på alle nivåer 

 
4.16 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Bærekraftsmål 1.5, 2.4, 7.3, 11.5, 11b, 13.1 
Planforslaget følger opp intensjonene til de nevnte bærekraftsmålene. Det er ikke avdekket behov 
for tiltak som bedrer samfunnssikkerheten eller beredskapen. Tinghuset vil få en mer avklart atkomst 
og mer oversiktlige utearealer som vil kunne bedre sikkerheten for bygget. 
Naboeiendommene i sør, Vestveien 18, 20 og 24, som har en tinglyst veirett over Vestveien 22, vil få 
en bedre atkomstløsning enn de har i dag. Det vil være sikrere å kjøre på en opparbeidet vei langs 
med jernbanen enn gjennom en parkeringsplass med diagonalparkering. En mengde parkerte biler 
rygger i dag direkte ut i kjørebanen. En slik vei er vesentlig mindre brukbar enn veien som det legges 
opp til i planforslaget. Særlig for utrykningskjøretøy blir atkomst til disse adressene mer forutsigbar.. 

 
4.17 Sikkerhet mot kriminalitet 
Bærekraftsmål 4a, 5.1, 11.7, 16.1 
Ny bebyggelse vil bidra til at området blir mer opplyst, tilgjengelig og benyttes av flere. Dette kan 
motvirke eventuelle kriminelle handlinger da det er flere personer som oppholder seg i og ved 
området. 

 
Annet 
Dette delkapittelet beskriver hvordan planforslaget følger opp delmål i FNs bærekraftsmål: 

• 8 fremme varig, inkluderende og bærekraftig f økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle 
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• 11 gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
 

Ny bebyggelse tilrettelegger for flere arbeidsplasser i Ski sentrum. 
Detaljreguleringen legger opp til få parkeringsplasser hvor de fleste gjøremål kan gjøres til fots. Dette 
medfører begrenset kjøring til og fra området. Nytt torg areal sikrer flere møteplasser som kan skape 
inkluderende byrom. 

 
4.18 Kommunal økonomi 
Bærekraftsmål 8.3, 11a 
Gjennomføring av planen forutsetter at kommunen overtar arealer regulert til offentlig friområde og 
påtar seg ansvaret for drift og vedlikehold. 

 
Det pågår forhandlinger om utbyggingsavtale mellom forslagstiller og Nordre Follo kommune. 
Planlagt framdrift er at utbyggingsavtalen behandles parallelt med planforslaget og vedtas 
umiddelbart etter at planvedtak foreligger. 

 
4.19 Eiendomsforhold 
Eiendomsgrenser som oppheves er vist på plankartet. Hensikten er at nye eiendomsgrenser følger 
arealformålsgrensene. 

 

Figur 34. Utsnitt av plankart hvor eiendomsgrenser som skal oppheves er markert med linjesymbol --z--z—z— 
 
 

4.20 Juridiske konsekvenser 
Det foreligger en tinglyst veirett av 17. januar 2008 som sikrer kjøreadkomst til Vestveien 18, 20 og 
24 via Vestveien 22. Tegninger som inngår i tinglysningen viser veibredde 6 meter, altså tilsvarende 
veibredde som atkomstvei felt f_V1 og f_V2 foreslås regulert til. I henhold til overordnet plan ønsker 
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kommunen fortetting i området og omlegging av den private atkomstveien er en måte å oppnå det 
på. 

 
Erklæringen, som er tinglyst 5. september 2008, er tydelig knyttet til reguleringsplan og 
bebyggelsesplan som gjaldt på det tidspunktet. Hensikten var å skaffe kjøreatkomst for det som var 
regulert på Vestveien 18, 20 og 24 i 2008. I henhold til tidligere reguleringsplan Næringsområde A 
ved Vestvegen (planID 205), vedtatt 25. oktober 2000, er tomteutnyttelsen på område A1 (dagens 
Vestveien 18, 20 og 24) regulert til maks 8200 m² BRA. Det er altså dette omfanget erklæringen 
dekker. 

 
Forslagstiller mener atkomstveien som foreslås regulert er en langt bedre løsning med færre 
begrensninger enn det den private tinglyste avtalen legger opp til. Forslagstiller er av den oppfatning 
at det bør være i Vestveien 18, 20 og 24 sin interesse å medvirke til en justering av erklæringen slik at 
den blir i tråd med foreslåtte regulering. 

 
Forslagstiller og Bane NOR er enige om at forslagstiller skal erverve de nødvendige arealene til 
atkomstveien fra Bane NOR. Ny vei vil derfor i sin helhet ligge på eiendom som forslagstiller eier. 

 
 

 
Figur 35. Utsnitt av bebyggelsesplan for Næringsområde A2 ved Vestveien, Tinghus, planID 205A, vedtatt 10.03.2004 som 
erklæring av veirett er knyttet til. 
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5 Planprosess og fremdrift 
Videre fremdrift er estimert slik: 

 
Behandlingstrinn Dato 
Oppstart av planarbeid 17.02.2021 
Åpent informasjonsmøte Ikke avholdt pga. covid-19 
Planforslag er behandlet 27.09.2022 
Planforslag er til offentlig ettersyn 29.09-11.11.2022 
Åpent informasjonsmøte Ikke avholdt 
Reguleringsplan er vedtatt 15.02.2023  
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6 Overordnede føringer 
6.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 
FNs bærekraftmål 

 
 

 
 

Figur 36. FNs bærekraftsmål. 
 

Planforslaget bidrar til at flere av FN`s bærekraftmål kan oppnås. Det er spesielt målene i kapittel 11 
Bærekraftige byer og samfunn som planforslaget bidrar til å oppnå på et overordnet nivå. 

 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Ny bebyggelse tilkobles fjernvarmenettet eller alternative energikilder som er klima- og miljømessig 
bedre. Planforslaget bygger opp under grønn mobilitet gjennom å tilrettelegge for at transport til og 
fra planområdet kan skje med sykkel, gange og kollektivtransport. 

 
Overvann skal håndteres lokalt og flomkapasitet dimensjoneres for 200- årsregn med klimafaktor på 
1,5. Innenfor området avsatt til ny bebyggelse – og anlegg samt grønnstruktur skal det beregnes en 
blågrønn faktor på minimum 0,8. Eksiterende takflater innenfor felt K/T1 inngår ikke i utregningen. 

 
Krav til klimagassregnskap før rammesøknad vil være førende for materialvalg. Det skal benyttes 
varige materialer som har lang levetid og egner seg for ombruk. Planforslaget vurderes til å være i 
tråd med planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Planforslaget legger til rette for etablering av arbeidsplasser i Ski sentrum i umiddelbar nærhet til Ski 
stasjon i samsvar med kommunenes prioriterte utviklingsområder. Planforslaget vurderes derfor å 
være i tråd med planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. 

 
6.2 Regionale føringer og retningslinjer 
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 2016-2021 
Planforslaget definerer kantsone langs Finstadbekken for å sikre at kantsonen ivaretas jf. 
vannressursloven §11. Planforslaget viderefører og grøntdrag for naturmangfold og rekreasjon og 
sikrer leveområder for verdifulle arter og naturtyper knyttet til Finstadbekken. Planforslaget vurderes 
å være i tråd med Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion. 

 
Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050 
Planområdets beliggenhet i umiddelbar nærhet til Ski stasjon og gang- og sykkelveinettet i Ski 
sentrum, samt tilrettelegging av sykkelfasiliteter i bygget og restriktiv parkeringsnorm, bidrar til at 
mål om at vekst i persontransport skal tas av kollektivtransport, gange og sykkel. 
Planforslaget legger til rette for bruk miljøvennlige byggematerialer og bruk av fjernvarme. Beregning 
av klimagassutslipp vil være førende for materialvalg i prosjektet. Materialers levetid er avgjørende. 
Alle materialer må ha lang levetid, helst også med tanke på ombruk etter byggets levetid. Enkelt 
vedlikehold og lite behov for utskifting. Kortreiste materialer, utslipp til transport skal medregnes. 
Beregning må foreligge før rammesøknad. Planforslaget er dermed i tråd med regional plan for klima 
og energi i Akershus. 

 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 2015 
Planforslaget ligger i Ski som er utpekt som en av seks regionale byer som er prioriterte 
vekstområder hvor det skal legges til rette for arbeidsplassintensive virksomheter som er tilgjengelig 
med kollektivtransport fra hele regionen. Planforslaget legger til rette for arbeidsplassintensive 
virksomheter i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Ski stasjon og bygger dermed opp under 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

 
Regional plan for handel, service og senterstruktur, 2018 
Planområdet er lokalisert i Ski sentrum og legger til rette for etablering av kontor og tjenesteyting. 
Nærhet til Ski stasjon og gang- og sykkelveinett, etablering av sykkelfasiliteter samt restriktiv 
parkeringsnorm vil gjøre det enklere for ansatte og brukere/besøkende å benytte miljøvennlig 
transport til og fra planområdet. Planforslaget bygger opp under regional plan for handel, service og 
senterstruktur. 

 
6.3 Kommunale føringer og vedtak 
Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan arealdel Ski, vedtatt 12.06.2019, avsatt til sentrumsformål. 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanen. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regional-planlegging/regionale-planer/?article_id=201463
https://www.oppegard.kommune.no/kommuneplan-nordre-follo.452486.no.html
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Figur 37. Utsnitt av kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 (t.v) og gjeldene områderegulering (t.h). Planområdet er markert 
med hvit og svart stipling. 

 
 

Områdereguleringsplan for Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016 
Planområdet er i områdeplanen regulert til kontor/tjenesteyting (o_K/T4), veg (o_V17), friområde 
(o_Fri4) og trasé for jernbane (o_JB2). Arealformålene videreføres uendret bortsett fra en liten del av 
friområdet i sørøst og noe areal avsatt til trasé for jernbane som omreguleres til atkomstvei. Dette 
for å regulere atkomstvei til naboeiendommer sør for planområdet som i dag ikke har regulert 
atkomst, men en tinglyst rett til atkomst over planområdet. 

 
Områdeplanen regulerer hele felt K/T4 til BYA 75 %. I illustrasjonsprosjektet til detaljreguleringen 
ligger BYA på ca. 55 %. Det innebærer at det gjenstår ca. 20 % BYA som kan benyttes til 
påbygg/tilbygg til eksisterende bebyggelse innenfor regulert kvm BRA og byggegrenser. 

 
I områdeplanen er maks. byggehøyde for hele felt K/T4 satt til kote + 149 (4-5 etasjer). 
Detaljregulering viderefører denne byggehøyden for eksisterende bebyggelse i felt K/T1, men øker 
maks. gesims for felt K/T2 til kote + 151. 

 
Begrunnelsen for å regulere høyere maks. gesims for ny bebyggelse i felt K/T2 er høyere innvending 
takhøyde for å oppnå bedret kvalitet i kontorarealene. I tillegg er det nødvendig å dimensjonere 
tilstrekkelig høyde for grønt tak med jorddybde 50 cm for mest mulig fordrøyning. 

 
I områdeplanen er vegareal (o_V17) regulert til offentlig vei. Vegen reguleres til felles atkomstvei 
etter innspill fra kommunen ved Vei og park, mottatt 09.05.22. 

 
Sykkelstrategi for Ski kommune, 12.6.2019 
Planforslaget legger til rette for langt flere sykkelparkeringsplasser enn parkeringsplasser for bil samt 
sykkelfasiliteter i bygg og på uteområdet, slik at sykkel kan bli et alternativ til bil til og fra jobb. 
Planforslaget ligger inntil eksisterende gang- og sykkelvei i Vestveien samt framtidig gang- og 
sykkelbru over sporområdet. Planforslaget er iht. sykkelstrategien for Ski kommune. 

https://www.ski.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/arealplanlegging/sykkelstrategien/ski-kommune---sykkelstrategi.pdf
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7 Reguleringsplanens dokumenter 
• 2022-12-02, Reguleringsbestemmelser 
• 2022-12-02, Plankart 
• 2022-12-02, Planbeskrivelse 
• 2022-05-23, Notat avvik fra overordnede planer 
• 2022-11-22, ROS-analyse, rev04 
• 2022-05-12, Illustrasjonsplan 
• 2022-12-01, Illustrasjonshefte 
• 2022-03-30, Skredfarevurdering 
• 2022-05-11, Trafikknotat 
• 2022-21-11, VAO-detaljplan, rev04 
• 2022-12-01, Renovasjonsteknisk plan 
• 2022-12-01, Brannatkomst 
• 2022-05-12, Blågrønn faktor 
• 2022-05-12, Helsekonsekvensvurdering 
• 2022-05-12, Miljøoppfølgingsplan 
• 2022-05-12, Notat fremmede arter 
• 2022-08-10, Kartlegging og vurdering av fremmede arter 
• 2022-05-12, Innspill planoppstart med forslagstillers kommentarer 
• 2021-04-05, Innspill planoppstart samlefil 
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