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4B ARKITEKTER er invitert av OBOS 
Nye Hjem til parallelloppdrag for ut-
vikling av Waldemarhøyveien 1 i Ski. 

Eiendommen består av Gnr. 134,    
bnr. 2 + gnr. 134, bnr. 288 + del av    
gnr. 134, bnr. 147 i Ski Kommune, nå 
Nordre Follo kommune.

Tomteareal er 3 851 m2 inkl. p-plass 
som er under fradeling (397 m2),
se rød markering på kartet. 

Inkludert i leveransen er utarbeidelse 
av en stedsanalyse for området. Vår 
stedsanalyse baserer seg på mal for 
utarbeidelse av stedsanalyse, ut-
arbeidet av Ski kommune.

Stedsanalysen samt vårt utkast til 
ny bebyggelse (inkludert mulighets-
studie av ulike bebyggelsesmønstre) 
vil være vurderingsgrunnlag og et 
hensiktsmessig verktøy for å oppnå 
god dialog mellom alle involverte 
 parter, og for å få faglig avklaring på 
et tidlig stadium av planprosessen.

Kommunen anfører at Ski sin frem-
tidige urbanstruktur blir sammen-
satt av tre like viktige og likeverdige 
 elementer; vei- og gatestruktur, by-
romsnettverk og bebyggelsesstruktur. 
Dette er belyst i steds analysen og 
ivaretatt i løsningsforslaget.

INNLEDNING 

Illustrasjoner av tomten/planområdet



Planområdet omfatter Waldemarhøyveien 1. OBOS ønsker å utvikle tomten 
til boligformål i form av leilighetsbygg med noe næring mot Kirkeveien.

Tomten ligger tett ved Ski jern banestasjon, og inntil randsonen av eksiste-
rende sentrumsbebyggelse. 

Flyfoto med planområdet vist med rød sirkel

KAPITTEL 1  OVERSIKT OVER ANALYSE-   OG PLANOMRÅDET



Som kartunderlag til de fleste analysene har vi valgt et større utsnitt enn 
planområdet for å få drøftet hvordan planområdet og omkringliggende 
arealer vil kunne samspille og påvirke hverandre. 

I nord har vi satt avgrensningen nord for Waldemarhøy bygde- og 
kultur senter. Da kan vi vurdere planområdet opp mot eksisterende 
 vernet  be byggelse på høyden, eneboliger og utviklingsprosjekt langs 
Waldemarhøy veien og park/naturområdet nordøst for planområdet.

I vest er avgrensning satt til vest for jernbanen og stasjonsområdet. Da 
får vi vurdert planområdets beliggenhet opp mot det sentrale kom  mu ni-
kasjonsknutepunkt i Ski, øvrig bebyggelsesstruktur vest for jernbanelinja og 
hvilken innvirkning jernbanetraséen har for planområdet.

I sør er avgrensningen satt sør for Ski Storsenter, da dette markerer 
 utstrekningen på de sentrale urbane områdene sør for planområdet.

I øst har vi inkludert Ski skole, slik at både sentrumsområdet og småhus-
bebyggelsen øst for sentrum er med. I noen tilfeller vil vi også benytte et 
større kartutsnitt for å drøfte på  makronivå. Vi anser at de valgte kartut-
snittene vil gi oss et godt grunnlag for å  utarbeide stedsanalysen. 

Lokalisering av planområdet mellom bysentrum og park



KAPITTEL 2  KOMPARATIV PLANANALYSE / KARTLEGGING AV FØRINGER

Plandokumenter som er relevante for utviklingen av Waldemarhøyveien 1:

Kommuneplan 2019-2030
Planen viser vei til en kommune som skal være nær og nyskapende. Den 
peker ut 4 satsingsområder:

• sammen for en ny kommune
• trygg oppvekst
• aktiv hele livet
• byvekst med grønne kvaliteter

 Arealstrategier, noen relevante punkter:
• Fortetting skal skje i prioriterte utbyggingsområder. i Ski skal hoved-

tyngden av fortetting skje i gangavstand fra jernbanen og høyfre-
kvente bussruter

• Veksten skal skje innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jern-
banestasjonen i Ski

• Sentrum skal ha urbane kvaliteter og grønne lunger med god balanse 
og samspill mellom ulike funksjoner og tilbud til ulike aldersgrupper

• Publikumsrettede virksomheter plasseres sentralt slik at gangad-
komst er naturlig

• Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og 
uterom og vektlegger universell utforming

• Grønnstrukturen i sentrum skal ivaretas, prioriteres og styrkes
• Det legges vekt på gode gang- og sykkelveier, snarveier oppretthol-

des 
• Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsom-

råder styrkes og sikres mot nedbygging og fragmentering

Områdereguleringsplan for Ski sentrum (11.05.2016)

Dagens mål for byutvikling i Ski kommune er å legge til rette for 
 utbygging med høy tetthet i gangavstand til et regionalt kollektivknute-
punkt – Ski stasjon. En slik bymessig fortetting skal bidra til økt og aktiv 
bruk av  bysentrum, redusere behov for biltrafikk og styrke grunnlaget 
for bruk av kollektivtransport. Områdereguleringsplanen gir føringer for 
utvikling av eiendommer i Ski sentrum. 

Ski kommune - områdeplan for Ski sentrum



Waldemarhøyveien 1 ligger i felt B/F/K5, tilgrensende B/F/K1 
 (Torvang-gården). Områdeplanen er relevant for planområdet om bl.a.:

• Hvordan ny bebyggelse forholder seg til offentlige  byrom og 
 gangforbindelser

• Publikumsrettet virksomhet
• Utnyttelse
• Leilighetsfordeling  
• Uteoppholdsarealer
• Bygningsutforming
• Parkering
• Teknisk infrastruktur
• Støy
• Miljøhensyn
• Kulturminner/vernehensyn
• Grøntstruktur

Det er naturlig at disse temaene drøftes videre og avklares nærmere i 
 detaljreguleringsprosessen for Waldemarhøyveien 1.

Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy 
(11.10.2016)

Angir intensjon om treleddsstrategi for lokal håndtering av overvann, og 
bruk av overvann som miljøelement og estetisk kvalitet. Dette vil gi føringer 
på overvannshåndteringen knyttet til ny bebyggelse i Waldemarhøyveien 1.

Konvensjon om vern av Europas faste kulturminner  (ETS nr. 121)

Synliggjør betydningen av å gi en kulturell referanseramme videre til frem-
tidige generasjoner, samt å forbedre miljøet både i byene og på landet, og 
derigjennom fremme den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen.
Dette er relevant for Waldemarhøyveien 1 i hvordan ny bebyggelse for-
holder seg til både den vernede trehusbebyggelsen på Waldemarhøy og 
den karakteristiske teglbebyggelsen i sentrum. 

Plan for hovedgatenettet i Ski (19.01.2015)

Denne viser forutsatt utvikling av veier og gater i Ski. Dette er relevant for 
Waldemarhøyveien med tanke på støy fra omkringliggende gater og veier. 
 

Designplan for hovedgatenett



Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig 
 byutvikling i Ski kommune (18.12.2014)

Planen legger premisser for:
• Transport/mobilitet
• Bymiljø, utbyggingsmønster og offentlige rom
• Blågrønn struktur 
• Energi og materialbruk

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski 
 sentrum, med tilhørende illustrasjonsplan (02.05.2018)

Denne planen bygger på plangrunnlag angitt over, og gir føringer for 
 gatebruken i sentrum, herunder arealer for gående og syklende, overvanns-
håndtering, vegetasjon, belysning, oppholds- og møbleringssoner, vare-
levering, korttidsparkering og sykkelparkering, samt inten sjoner om blå-
grønn struktur.

Planen begrenser seg til de områdene som er regulert til offentlige torg, 
parker, veier og  gatetun som kan forventes at eies/forvaltes av i kommunen 
i fremtiden. 

Under vises noen av illustrasjonene fra planen, om temaer som er relevante 
for planområdet.

Illustrasjonsplan fra funksjons- og designplan Forslag til sykkelforbindelser

Byrom og byromsnettverk



Hovedtemaer som er relevante for utviklingen av Waldemarhøyveien 1 er 
følgende:

• Vestråtparken er en viktig park i Ski, ivareta solforhold i parken
• Det er ønskelig å legge til rette for bedre forbindelse (visuelt og fysisk) 

mellom sentrum og parken
• Forutsatt gang-, sykkel og snarveier som omkranser tomten, mobilitet
• Mål om Ski som grønnere by med en sammenhengende grønnstruktur 

og økt antall økosystemtjenester
• Håndtering av overvann lokalt og flom inn til planlagte flomveier
• Universell utforming, hvor flest mulig fungerer best mulig i Ski, og hvor 

arkitektoniske  virkemidler og naturlige ledelinjer benyttes
• De offentlige byrommene, herunder parker, skal ha god solbelysning 

ved vår- og høstjevndøgn på et hensiktsmessig tidspunkt av døgnet
• Variasjon i fasader, kvalitet på fasadene mot Vestråtparken
• Kulturhistoriske kvaliteter (teglsteinsarkitekturen fra 1960-90 i sentrum, 

trehusbe byggelsen på Waldemarhøy)

Plankart fra Statens vegvesen omregulering Kirkeveien (23.10.2019)

Statens Vegvesen har utarbeidet forslag til nytt kryss øst for plan området. 
Planen er ikke ferdig behandlet. Endelig løsning vil ha innvirkning på 
 størrelsen på parkområde øst for planområdet.

Forslag til veiplan under behandling



KAPITTEL 3  LANDSKAPETS UTVIKLING LANDSKAPSANALYSE

Jernbanestasjonen i Ski ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen (Smaalensba-
nen) sto ferdig. Dette førte til at stasjonsbyen Ski etter hvert ble kommu-
nens befolkningsmessige og økonomiske sentrum. 

Ski ligger omkranset av relativt flate åpne jordbruksområder og skoger, 
uten markante åser som sperrer for utsikt. Landskapet i Ski faller svakt 
mot sør. 

Bysenter og kulturlandskap

Sentrum med offentlige bygninger, handel, næring og noe kombinasjons-
bygg næring/bolig ligger konsentrert øst for jernbanestasjonen og sør 
for Kirkeveien. Sentrum er omkranset av relativt homogen småhusbebyg-
gelse med boligformål i vest, sør og øst. Småhusområdet rundt sentrum 
er preget av mye vegetasjon. 



Et karakteristisk landskapåstrekk i Ski er raet som ligger nord for planom-
rådet. Dette danner et svakt høydedrag i landskapet. 

På  raet har det vært besetting og ferdselsårer i lang tid. Her ligger den 
vernede gårdsbebyggelsen på Waldemarhøy og andre eldre gårder. Det 
er flere gravhauger langs raet nord for planområdet. Dette er viktige 
kulturminner, vi har derfor undersøkt fjernvirkning fra gravhaugene og inn 
på planområdet.

Planområdet i grønne omgivelser nær raet med kulturminnerLandskapsutforming fra istiden, morenerygg (grønt)



Utsikt til planområdet fra gravhaug 1 vest for jernbanen Utsikt til planområdet fra gravhaug 2 på Waldemarhøy 

Utsikt til planområdet fra gravhaug 3 øst for Waldemarhøy Utsikt til planområdet fra gravhaug 4 øst for Waldemarhøy

Gravhaug 3 ligger ca 11 meter høyere enn planområdet.
Planområdet er delvis skjult av vegetasjon og barnehagen. Ny bebyg-
gelse i planområdet vil være synlig i sektoren ned mot Torvanggården.

Gravhaug 1 ligger ca 6 meter høyere enn planområdet. 
Planområdet er delvis skjult av vegetasjon. Ny bebyggelse i planområdet 
vil være synlig i sektoren mellom det store treet midt i bildet og Torvang-
gården til høyre. Det er utsyn ned mot Rådhuset, dette vil ikke bli berørt 
av utbygging på planområdet. De store trærne nord for planområdet vil 
bli bevart. 

Gravhaug 2 ligger ca 10 meter høyere enn planområdet.
Planområdet er delvis skjult av vegetasjon og eksisterende boliger nord 
i Waldemarhøyveien. Det er utsyn ned mot Rådhuset, dette vil ikke bli be-
rørt av utbygging på planområdet.

Gravhaug 4 ligger ca 18 meter høyere enn planområdet.
Planområdet er ikke synlig herfra da det ligger i skyggen av småhusbe-
byggelsen og vegetasjon.



Videre har vi kartlagt utsyn mot planområdet fra andre steder på Walde-
marhøy, samt siktlinjer far sentrum mot Waldemarhøy. 

Fotoene på denne siden er tatt sørover fra park/hage øst for Waldemar-
høy og hovedhuset, samt nordover fra Vestråtparken. Terrenget skråner 
nedover mot sør, planområdet ligger 8-10 meter lavere enn Waldemarhøy. 

Fra Waldemarhøy er utsynet mot planområdet stedvis skjermet av 
barnehagen og vegetasjon. På vinteren er det også delvis skjerming. 

De store trærne gir en flott kvalitet til Waldemarhøy, barnehagen og 
Vestråtparken, og vil også være en berikelse for et boligprosjekt i dette 
området. 

Ny bebyggelse i planområdet bør ha en åpen struktur som gir mulighet 
for utsyn mot den grønne lungen Vestråtparken og videre til parkområ-
det rundt Waldemarhøy. 

Ny bebyggelse bør videreføre det grønne preget i området ved å legge 
til rette for gode gangforbindelser gjennom tomten til grøntområdene. 

Utsikt mot planområdet fra parken øst for Waldemarhøy

Utsikt mot planområdet fra Waldemarhøy

Utsikt mot planområdet fra sør på Vestråtparken

Utsikt mot planområdet fra Waldemarhøy



Utsikt fra planomorådet mot vest og ny jernbanenskjæring Utsikt mot planområdet fra vest for jernbanetracé

Fra byen og nordover er det gangforbindelser gjennom sentrumsbebyg-
gelsen og nordover mot Vestråtparken og Waldemarhøy. Nye detaljregu-
leringer i sentrum bygger opp om dette.

Planområdet ligger lenger vest, og vil ikke skygge for disse siktlinjene.

Utsikt nordover mot småhusbebyggelsen langs Kirkeveien fra øst for RådhusetUtsikt nordover mot Vestråtparken og Waldemarhøy fra vest for Rådhuset

Ski ligger i krysningspunktet mellom hovedveien øst-vest og jernbanen. 
Jernbanelinjen danner en tydelig barriere gjennom byen. 
Langs planområdet går denne i en markant kløft ca. 7 meter lavere enn 
terrenget i planområdet. Etter utvidelsen for Follobanen er det etablert 
en meget dominerende betongmur vest for tracéen. 

Ny bebyggelse bør utformes slik at det er utsikt fra boligene i andre 
retninger enn rett mot jernbaneskjæringen. I planforslaget bør trerekken 
langs jernbanen videreføres for å skjerme mot utsyn til skjæringen, samti-
dig må tilgang til aftensol inn fra vest ivaretas.

Siktlinjer fra sentrum mot Waldemarhøy, med regulert ny sentrumsbebyggelse



Det er sterk vekst i Ski. For tiden planlegges ca. 4 000 nye boliger. De 
nye prosjektene ligger i sentrumsområdet, sørvest for jernbanestasjonen 
og i vest og sørøst langs den ytre randsonen av den omkringliggende 
småhusbebyggelsen. 

Vårt planområde i Waldemarhøyveien 1 er et av de mest sentralt belig-
gende av utviklingsprosjektene, og er plassert rett nord for Kirkeveien, 
i overgangs sonen mellom sentrumsbebyggelsen og grøntstrukturen/
småhusbe byggelsen rundt Waldemarhøy.

Waldemarhøyveien 1 er relativt liten sammenlignet med flere av de andre 
prosjektene. Den ligger på tomt som tidligere har vært bebygget med 
eldre gårdsbebyggelse. Et nytt boligprosjekt her har et stort potensial til 
å knytte seg til parkdrag i øst og nord og landskapet med moreneryggen 
rundt  Waldemarhøy bygde- og kultursenter. 

Planområdets plassering sett i forhold til andre utviklingsprosjekter



KAPITTEL 4  STRUKTURERENDE ELEMENTER

Spesielle trekk i topografi eller landskapsformer
Tomten faller ca. 3 meter mot sør, dette gir potensial for gode solfor-
hold på bakkeplan og bebyggelse. I nord og øst er et svakt høydedrag 
 dannet av Ski-morenen, her ligger Waldemarhøy omkranset av skogholt 
og jordbruksarealer. Det oppleves naturlig å åpne bebyggelsen mot disse 
landskapskvalitetene. Jernbanen skjærer seg gjennom moreneryggen, og 
ligger vest for tomten i en ca. 7 meter dyp kløft. Videre vestover er land-
skapet åpent med gode muligheter for kveldssol inn på planområdet. 

Gate- og byromsstruktur 
Funksjons- og designplanen legger vekt på grønne ferdselsårer gjennom 
sentrum og opp til Waldemarhøy. Nord for planområdet er det etablert 
offentlig park, Vestråtparken. Denne skal suppleres med park øst for pla-
nområdet (park 5). Størrelsen på denne parken er noe uavklart. Design-
planen ser for seg park fram til ny vei i forlengelsen av allé opp til Walde-
marhøy, mens forslag fra Statens Vegvesen legger ny vei noe lenger vest. 
Endelig løsning for vei har ikke stor betydning for planområdet, da det 
uansett vil være et parkdrag i øst. 

Parkene gir verdifulle kvaliteter til planområdet, og danner en varig grønn 
buffer i nord og øst til annen bebyggelse. Designplanen forutsetter gang/
sykkelforbindelse langs Waldemarhøyveien. På tvers nord for planområ-
det bør det legges til rette for en gangforbindelse mellom Waldemarhøy-
veien og Vestråtparken. En mulig gangforbindelse gjennom ny bebyggel-
se vil kunne være positivt for å lette tilgangen til Vestråtparken og park 5.

Nabolag
Planområdet er omkranset av jernbane og blandet bebyggelse på andre 
siden av jernbanen i vest, Torvang bygård med tilhørende parkering og 
Kirkeveien i sør, ny park i øst samt Vestråtparken og eksisterende barne-
hage og småhusbebyggelse i nord. Det er ingen gjenboere tett på med 
unntak av Torvang bygård.

Planområdet og nærområdet



Eksisterende bebyggelsesstruktur/arkitektur 
Planområdet ligger i overgangen mellom sentrumsbebyggelsen og småhusbebyggelsen. 

På hjørnet ligger Torvang bygård, en kombinert forretning og bolig fra etterkrigstiden i gul puss. Bygningen 
har oppdelte næringsarealer i 1. etasje mot Kirkeveien, og boliger i øvrige etasjer. Hjørnet er på 4 etasjer, langs 
Kirkeveien er bygget på 3 etasjer. Torvang bygård skal videreføres med dagens bruk. Ny bebyggelse må ivareta 
bokvalitetene til denne bygningen. Det er krav om at nytt prosjekt skal dekke parkeringsbehovet for Torvang 
bygård, siden dagens parkeringsplass fjernes ved nybygg.

Vis a vis ligger Rutheimgården fra samme tidsepoke. Torvang- og Rutheimgården danner en karakteristisk por-
tal inn langs Kirkeveien. Ny bebyggelse må hensynta dette.

Øvrige bygg langs nordsiden av Kirkeveien er mer spredt småhusbebyggelse med boliger, samt Vestråt 
 barnehage på 1,5 etasjer. 

Vest for jernbanen ligger nærings bygg på 3-4 etasjer, disse oppleves ikke som direkte naboskap til planområ-
det pga. avstanden over jernbanelinja.

Torvang bygård og Rutheimgården sett fra jernbanebroa 

Torvang bygård sett fra sørøst

Næringsbebyggelse vest for jernbanetraceen

Boligbebyggelse østover langs Kirkeveien



Litt nord for planområdet ligger den vernede villaen Waldemarhøy, 
en  laftet bygning i dragestil oppført i 1889. Bygningen skulle fungere 
som bolig og kontorlokale for jernbane- og kommunelege Georg Juell 
 Kloumann (1859-1906). 

I tillegg til den opprinnelige villaen står nå Ustvedthuset fra 1740, som er 
det gamle våningshuset til gården Vestre Ustvedt. Dette ble gjenreist på 
Waldemarhøy i 1984. I 1994 ble stabburet fra gården Ellingsrud, fra 
slutten av 1800-tallet, gjenreist på Waldemarhøy. 

I dag fungerer bygningene på Waldemarhøy som lokale for diverse 
kulturarrangementer samt møtelokale og kontorer for ulike 
kulturorganisasjoner i Ski. To dager i året arrangeres Waldemarhøy-
dagene med kulturelle arrangementer for store og små. 

Villaen er i rødmalt laft, øvrige bygg er i malt panel i rødt og oker, og lig-
ger omkranset av en vakker park med flotte trær og gravhauger.

Waldemarhøy og parken rundt et et attraktivt rekreasjonsområde i Ski, 
og ny bebyggelse i planområdet bør legge til rette for gode forbindelses-
linjer hit.



Det forutsettes ny bebyggelse på flere av nabotomtene.
Det er startet planarbeid for utvikling av de to nærmeste eiendommene i 
nord, foreliggende skisser viser 2 punkthus i 3+1 etasje. I den forbindelse 
er det avklart at adkomst skal være fra Kirkeveien via Waldemarhøyveien, 
dimensjonerende kjøretøy l astebil. Dette medfører at krysset Kirkeveien/
Waldemarhøyveien må  utvides. Det samme gjelder for utvikling av plan-
området.

Utsikt over planområdet mot Rådhuset, sentrumsbebyggelse og Torvang bygård

sentrumsbebyggelse rett sør for planområdet

Sør for Kirkeveien ligger sentrum, her er det bebyggelse fra 1960-90- 
årene i rød tegl som dominerer og gir karakter til sentrumsbebyggelsen. 
Bygningene er 4-6 etasjer, med Rådhuset som  høyeste bygg på 7 etasjer.

Øvrige nye detaljreguleringer er Vinklgården på andre siden av Kirkeveien 
(4-6 etasjer) og ny VGS og Rådhusparken nordøst for Rådhuset (boligdel 
6 etasjer, VGS noe høyere). 

Prosjektene vil øke det urbane preget i byen.

Nye naboer til planområdet

Skisse ny bebyggelse Waldemarhøyveien 3-5

Skisse ny bebyggelse Vinklgården

Skisse ny bebyggelse nt VGS og Rådhushagen



Eksisterende vegetasjon
I overgangen mellom planområdet og Vestråtparken står en klynge med 
store løvtrær. Disse gir fin karakter til parken og bør bevares. 

Trær ved nordre grense av planområdet Trær sett fra planområdet mot nordøst



Støy på bakkeplan fra vei og jernbane

Utsiktsforhold
Siden landskapet i Ski er relativt flatt vil det være god utsikt i alle him-
melretninger fra planområdet. 

Jernbaneskjæringen vest for planområdet gir en lite ønskelig nærutsikt. 
Ny bebyggelse på planområdet bør planlegges slik at boligene får utsikt 
også i andre retninger enn mot skjæringen.

Det bør vurderes å sikre/etablere trerekke langs øst siden av jernbane-
traséen og sikre beplantning eller annen utsmykning på forstøtningsmur 
vest for jernbanetraséen.

Soleksponering
Planområdet vil ha god soleksponering. Landskapet er relativt flatt, og i 
øst og vest er det ikke gjenboere. I sør vil Torvang bygård gi noe skygge 
inn på terreng, men bygningen har relativt lav høyde. Planområdet har 
derfor stort potensial til å kunne ha gode solforhold på både bebyggelse 
og uteoppholdsarealer.

Solforhold og utsikt



Støy og solforhold
Jernbanen og Kirkeveien gir støy på fasade og utearealer fra samme side 
som dag- og kveldssol. Støy og sol må vurderes særskilt slik at gode 
bokvaliteter oppnås. 

Eiendomsstruktur
Planområdet ligger inntil Torvang bygård, som har sin parkeringsplass øst 
for bygget. En utvikling på planområdet vil gjøre at disse plassene bort-
faller, nytt prosjekt må inkorporere parkering til Torvang bygård. Videre 
må Torvang bygårds behov for uteoppholdsarealer ivaretas, eventuelt 
inngå i uteoppholdsarealene til ny bebyggelse. Rettigheter og eierforhold 
må avklares i privatrettslige avtaler.
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Follobanen får dobbeltspor mellom Oslo og Ski, og det etableres nytt 
kollektivknutepunkt i Ski. De reisende kan etter at Follobanen er ferdig-
stilt ca. 2022 regne med ca. 11 minutter til Oslo S. Dette er en halvering av 
dagens reisetid med lokaltoget. 

Planområdet ligger kun 200 meter fra Ski stasjon. På Ski stasjon er det 
også holdeplass for lokal- og regionbusser. Fra planområdet er det 100 
meter til nærmeste busstopp i Nordbyveien vest for jernbanebrua, og i 
underkant av 300 meter til busstopp i Kirkeveien ved Ski skole.

Boligutbygging på denne sentrale tomten støtter opp under overordnede 
mål for å få flere reisende over på kollektivtrafikk til fordel for privatbiler.

Kort avstand fra planområdet til offentlig kommunikasjon Planområdet plassert nært park/gangveistruktur og sentrum

20
0 m

Det er regulert ny VGS i sentrum, reguleringen omfatter i tillegg boligpro-
sjektet Rådhushagen øst for VGS. Detaljreguleringen legger til rette for 
gang og sykkelfobindelse nord for Rådhuset, som forbinder Ski skole, ny 
VGS og sentrum, og leder videre nordover over Kirkeveien og opp mot 
park 5, Vestråtparken og Waldemarhøy. Forbindelsene bygger opp under 
intensjonene i designplanen. Det forutsettes også gangforbindelser opp 
Waldemarhøyveien.

De gode forbindesleslinjene vil gi beboere i planområdet enkel tilgang til 
både Vestråtparken, Waldemarhøy og sentrum til fots/på sykkel, og vil 
kunne bidra til redusert bilbruk. Bebyggelsen i planområdet bør legge til 
rette for god forbindelse ut til disse gang- og sykkelforbindelsene. Park 5 
øst for planområdet bør utvikles til et attraktivt sted langs forbindelsene.
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Sammenstilling analyser

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

Ny bebyggelse må ta hensyn til 
Torvanggården, Det må vurderes 
lavere høyder inntil bygget, og høy-
ere høyder i øst mot sentrum av 
Ski.

Kommunen ønsker gode gang- og 
sykkelforbindelser i sentrum og 
opp til Vestråtparken og Walde-
marhøy - ny bebyggelse bør 
videreføre dette og ha en oppbrudt 
karakter med mulighet for gjen-
nomgang.

Park i nord og øst gir grønne kva-
liteter i byen - ny bebyggelse bør 
sikre god tilgang til parkområdene.

Waldemarhøy og raet er viktig 
historisk for byen - ny bebyggelse 
bør sikre god kontakt med disse 
områdene.

Det er lite attraktiv utsikt mot jern-
banen - ny bebyggelse bør sikre 
utsyn i andre retninger.

Det er gode solforhold i planområ-
det - ny bebyggelse bør utformes 
slik at sol slipper inn på tomten og 
på tilgrensende parkområder.

Det er støy fra jernbanen og Kirke-
veien, samtidig bør det legges til 
rette for åpen forbindelse gjennom 
planområdet - ny bebyggelse bør 
utformes slik at støykrav ivaretas 
uten å måtte etablere egne støytil-
tak på bakkeplan.

Anbefalingskart
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