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m²

%BOLIG NÆRING

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i Nordre Follos ”Veileder 
for utarbeidelse av planinitiativ», og består av følgende 
hoveddeler: 

innledning 

01  Alternativstudie, s. 3-18
Alternativer som omfatter hele planområdet, inkludert en 
helhetlig vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike 
alternativene. Innledningsvis illustreres de hovedgrep og 
premisser som har vært felles for alle alternativer. 

03  Anbefaling, s.27-41
Et alternativ som illustrerer anbefalt utvikling av området, 
inkludert diagrammer som underbygger og utdyper dette. 

m²

%BOLIG NÆRING

m²

%BOLIG NÆRING

m²

%BOLIG NÆRING

02  Tematikker, s. 19-26
Utdypning av særlig relevante tematikker knyttet til 
utvikling av planområdet. Kapittelet omhandler: MUA-krav, 
bebyggelseshøyde og barnehage. 
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01 alternativstudie

m²

%BOLIG NÆRING

m²

%BOLIG NÆRING



Ski vest Finstadlundhagem 4/41

BAKGRUNN - felles forutsetninger for alle alternativer 

Alle alternativene forholder seg til gjeldende regulering: 
Områderegulering Ski vest (vedtatt 3.februar 2016) 
og kommuneplanen for Nordre Follo kommune 2019-
2030 Arealdel Ski (vedtatt 12. juni 2019), heretter 
forkortet henholdsvis OR og KP. Men når det gjelder 
bebyggelseshøyder på felt B/T6 foreslås en økning i tillatt 
maksimalt høyde og på B/T4 en større grad av fleksibitet 
på hvor på feltets maksimal høyde tillates. Dette åpner for 
en større variasjon og tilpasning til omgivelser. Vi anser ikke 
høydedistribueringen som ferdig, men ønsker å lande dette i 
dialog med kommunen. Ytterligere studier av sol- og skygge 
vil være viktig for å sikre gode solforhold både for nye 
boliger, uteområder (for beboere og offentlige friområder) 
og tilliggende friområde og ny ungdomsskole i nord. 

I områdereguleringen er det avsatt lite areal til grønt/ 
friområder i kombinasjon med en høy utnyttelse. Utnyttelsen 
er ikke er forenlig med gjeldende krav til felles uteareal/ 
MUA. Derfor tar mulighetsstudie utgangspunkt i en reduksjon 
i utnyttelse på ca. 20% på samtlige byggefelt. 

Ettersom det kom ny informasjon om barnehagebehovet 
etter at planinitiativet ble sendt inn første gang, er det i 
alternativ 1-3 foreslått en 5-avdelings barnehage på  
B/T6 iht. områdereguleringen. Men i anbefalt alternativ, 
er det innarbeidet en 6-avdelings barnehage på B/T/
K1. Av kommunens foreslåtte plasseringer av en separat 
barnehagetom på enten B/T6 eller B/T/K1, ble sistnevnte 
ansett som den mest hensiktsmessige av de to. 

diagrammet oppsummerer premisser knyttet til det enkelte felt i 
områdereguleringen og tall for redusert utnyttelse 

B/T6

B/T4

Min. 800 m² offentlig 
tilgjengelig torg

o_GT5

o_GT3 B/F/T/K1

B/T/K1

Høyde:
Maks. høyde i OR:
33 m/ 10 etg.
Lokalt ved torg tillates en høyere 
enkeltbygning med krav til høy kvalitet.

Høyde: 
Maks. høyde i OR:
20 m/ 6 etg.

Utnyttelse og formåll:
20% reduksjon ift. OR
128%-BRA

Bolig: 20 800 m² BRA

Felt B/T4 – B/T6: Bebyggelsen skal plasseres slik at det 
etableres offentlig tilgjengelige utearealer mot turvei G/T3. 
Mot turveien skal utearealene utformes slik at de fremstår 
med offentlig karakter.

Høyde: Inntil 50 % av bygningene 
langs felt G/T3 tillates med 
bygningshøyde opp til 26 m over 
ferdig planert terreng (8. etg) 

Eksisterende trasé Villenga forslås 
videreført, feltgrense B/F/T/K1 og 
B/T/K1 endres deretter

Utnyttelse og formål:
20% reduksjon ift. OR
147%-BRA

Bolig: 19 600 m² BRA

Utnyttelse og formål:
60% bolig , 40% næring 
253%-BRA

Bolig: 8 800 m² BRA
Næring: 13 200 m² BRA
(Derav maks.forretning: 
3 000 m² BRA)
(ikke plasskrevende handel) 
Totalt 22 000 m² BRA

Høyde: 
Maks. høyde i OR:
20 m/ 6 etg.

Boliger utsatt for støy (langs 
Søndre Tverrvei, Vestveien og Villenga): 
min. 50% av oppholdsrom, 
derav min. et sov mot stille side

Plassering og 
avgresning kan justeres.
Funksjonen som 
hovedforbindelse mellom 
turdrag GT1 og 
GT6/skogsområde 
sørvest for planområdet 
skal opprettholdes.

bolig

bolig/ forretning/ tjenestyting/ kontor

friområdeV1 (Villenga) skal ha langsgående 
kantsteinsparkering på nord-/vestsiden. 
Parkeringsplassene skal være forbeholdt 
korttidsparkering og bilpool med ladepunkt. 
Tosidig fortau. Avkjørselspunkt fastsettes i 
detaljregulering.

Oppsummering premisser knyttet til det enkelte felt 

bestemmelser/ premisser til utnyttelse og 
formål

andre relevante bestemmelser

bestemmelser vi vil utfordre (knyttet til 
høyde) 

tjenesteyting (barnehage)

o_V1

6-avdelings barnehage

Fasader skal brytes opp slik at store, 
monotone flater unngås. Fasader 
skal bygges med varige kvalitetsma-
terialer og detaljer som gir et urbant 
uttrykk. 

I alle områder med boliger skal det 
innpasses offentlig tilgjengelige 
fotgjengerforbindelser gjennom 
feltene.
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BAKGRUNN - arealer lagt til grunn

Tabellen synliggjør hva som er lagt til grunn for revidert 
planinitativ. 

Utnyttelsen er som nevnt foreslått redusert med 20%, 
med samme fordeling på hvert byggefelt som i OR 
(mindre justeringer av feltgrenser foreslås som del av 
detaljreguleringen for å sikre grøntkilene). 

I arbeidet med mulighetsstudiet og som redegjort for i 
planinitiativet innsendt i desember 2021, ble det foreslått 
å endre fordelingen mellom bolig og næring på felt B/F/T/
K1 ift. områdereguleringen. I sin tilbakemelding på 
planinitiativet var imidlertid kommunen/ BA tydelig på at 
næringsandelen i områdeplanen ikke bør utfordres. Det ble 
vist til planavklaringssak for Torgveien 7 og 10 i Ski sentrum 
fra 2021. Saken danner presedens for Villenga, og det er 
tydelige politiske signaler om å opprettholde næringsandelen 
iht. overordnet plan. I alternativ 1-3 er derfor andelen næring 
40% og bolig 60%, mens fordelingen i anbefalt alternativt er 
60% næring og 40% bolig iht. områdereguleringen. 

Barnehage er foreslått lagt på felt B/T/K1 iht. kommunens 
tilbakemeldinger. Arealet her synliggjør et omtrentlig, antatt 
BRA-tall, men som illustrert i anbefalt alternativ er det 
avsatt plass til de bruttoarealer og uteareler kommunen har 
foreslått. 

Når det gjelder MUA-krav forholder alle alternativene seg til 
de tilbakemeldingene som ble gitt i møtet med kommunen 
14.12.2021 og påfølgende referat og korrespondanse i 
desember 21 og januar 22. Dette er synilggjort i tabellen og 
mer utfyllende beskrevet på s. 21. 

 

Arealoversikt Villenga skisseprosjekt og detaljregulering 
19.01.2022

Regulert areal, utnyttelse, høyder og formål i områderegulering Ski vest

Felt Feltstørrelse Tillatt utnyttelse, BRA Gir %-BRA Maks.høyde
Andel bolig, 
maks. BRA barnehage Gir BRA bolig

Gir BRA næring, ekskl. 
forretning

Tillatt areal 
forretning

B/T6 16200 26000 160 % 20 m/6 etg. 100%-bhg. 1000 25000

B/T4 13300 24500 184 % 20 m/6 etg.1 100 % 24500

B/F/T/K1 8700 27500 316 % 33 m/ 10 etg.2 40 % 11000 13500 3000
Totalt detaljregulering 38200 78000 1000 60500 13500 3000

Areal, utnyttelse, høyder og formål i planinitiativ

Felt 

Feltstørrelse (vil 
settes i detalj-
reguleringen) Tillatt utnyttelse, BRA Gir %-BRA

Maks.høyde 
(differensieres 
innenfor felt i DR)

Andel bolig, 
maks. BRA barnehage Gir BRA bolig

Gir BRA næring, ekskl. 
forretning

Tillatt areal 
forretning

B/T6 16200 20800 128 % 26 m/8 etg. 100%-bhg. 0 20800
B/T4 13300 19600 147 % 26 m/8 etg. 100 % 19600

B/F/T/K1 8700 22000 253 % 33 m/ 10 etg.2 40 % 8800 10200 3000
B/T/K1 (deler av feltet) ca. 1200-1300
Totalt detaljregulering 38200 62400 ca. 1200-1300 49200 10200 3000

150% langs GT3 kan være 26m/ 8 etg. 2 
2Lokalt ved torg tillates en høyere enkeltbygning med krav til høy kvalitet.

Krav MUA,iht. tilbakemelding fra kommunen

Felt 

Krav felles MUA  
25 m2/ 100 m2 
BRA. Skal være 
solbelyst minst 5 
t v/ jevndøgn

Krav privat MUA 5 
m2 per bolig 
(inkluderer balkong) 
Solbelyst minst 2 t 
sammenhengende 
jevndøgn mellom kl. 
8 og 18)

Min.50% av 
felles MUA 
avsettes til 
lekeplasser

(derav) Lekeplass 
for små barn 
(20% av 
lekeplassareal)

(derav) 
Nærlekeplass 
(40% av 
lekeplassareal)

(derav) 
Strøkslekeplass 
(40% av 
lekeplassareal)

Ca. antall 
boenheter per felt 
(BRA / 90 m2 i 
snitt) Andre krav:

B/T6 5200 1156 2600 520 1040 1040 231 Rommelighetsnorm: 1:1

B/T4 4900 1089 2450 490 980 980 218 Buffer fasade - MUA: 4 m3

B/F/T/K1 2200 489 1100 220 440 440 98 Jordsmonn (over lokk): 0,8 m4

Totalt detaljregulering 12300 2733 6150 1230 2460 2460 547 Del av MUA på tak: 0 %
Minimumsstr.(kvm): 50 600 2500
Max.boenheter per lekeplass: 30 150 500
Max.avstand til bolig (meter): 50 150 500

3BA vil kunne vurdere å kompensere noe redusert avstand med andre tiltak som oppfyller formålet. 
4min. 50% av MUA på terreng skal kunne beplantes, dersom den beplantede delen av utearealet ligger på lokk, skal jorddybde være min. 0,8 m. 

Utnyttelse i 
områderegulering

20% reduksjon av 
områderegulering, lik 

fordeling bolig-
næring 

20% reduksjon av 
områderegulering og 
andel bolig B/F/T/K1  

f.eks.60%
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Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i stedlige forutsetninger 
og kvaliteter.  Bevaring og styrking av områdets karakter, 
bygger opp om identiteten til det nye boligområdet som et 
”by og land”-produkt. Med beliggenhet både nær Ski  
sentrum/ Ski stasjon og store rekreasjonsområder, vil  
Villenga-området kunne utgjøre et attraktivt alternativ til det 
som allerede finnes og planlegges av boliger i Ski. 

I utviklingen av området vil både overordnet grønnstruktur 
og boligenes uterom vektlegges. De grønne kvalitetene 
skal komme i første rekke, og danne utgangspunktet for 
bokvalitet og biologisk mangfold.  

Samtidig vil området ha urbane kvaliteter. Adkomstveien 
(Midtskogen/ Villenga), foreslås som en aktiv nabolagsgate 
kalt Villenga allé, og Villenga torg som en lokal bydels-
møteplass med utadrettede funksjoner. 

OVERORDNET KONSEPT: «by og land» 
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utgangspunkt i grønne kvaliteter nettverk av forbindelser og møteplasser Villenga som boliggate og ”ryggrad”

HOVEDGREP: Hierarki i grønt, forbindelser og møteplasser 

1. lag: Det grønne
Områdes blågrønne kvaliteter - jordet og bekkeløpet i nord 
og skogen i sør - forsterkes som identitetsskapende og 
strukturerende elementer i planen. De grønne kilene som 
forbinder rekreasjonsområdene ved Finstadbekken med 
skogsomårdet sør for Villenga, definerer byggefeltene. 
De vil utgjøre attraktive friområder for nye beboere og 
brukere av området/ tilliggende områder forøvrig. De 
grønne kilenes form og utstrekning skal tilrettelegge for 
biologisk mangfold, overvannshåndtering og strøkslekeplass 
ifm. ungdomsskolen, og gjør at disse blir noe annet 
enn gårdsrommene/ tunene. Det planlegges frukttrær, 
engblomster og mulighet for fellesdyrking og et bølget 
aktivitetslandskap, samt synlig overvann i samspill med 
bekkeløpet. Grøntkilen i vest (GT5), foreslås med et noe 
endret og bredere forløp enn i OR, for å sikre at den faktisk 
kobler skogsområdet i nord (Hundremeterskogen) og 
skogsområdet i sør (i motsetning til i OR der GT5 ender i  
trafostasjonen). 

2. lag: Forbindelser og møteplasser 
Gjennom planområdet vil et nettverk av forbindelser 
for gående og syklende knytte sammen området med 
omgivelsene både i nord-sørretning og øst-vestretning. Det 
vil også etableres et mangfold av ulike møteplasser; fra de 
små, intime nabolagsplassene til det store bydelstorget. 

3. lag: Adkomst/ ryggrad
Villenga allé utgjør adkomsten til området og alle 
byggefeltene. Dette blir den eneste veien innenfor 
planområdet som er tilrettelagt for ordinær biltrafikk 
(innenfor tunene tillattes kun nød- og nyttetrafikk). Men 
myke trafikanter skal prioriteres og farten være lav. 
Gatetverrsnittet vil variere og de grønne kilene vil bidra til å 
bryte opp og skape rom på tvers av gaten. Villenga vil bli en 
aktiv boliggate med en serie av mindre plassdannelser, åpne 
fasader og aktive byrom. I utformingen vektlegges variasjon 
i volum, materialbruk og beplantning, og møtet mellom bolig 
og gate.
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grøntkiler + tun bølgende mot Finstadbekken 
+ streng/ rytme mot Villenga 

formål og grad av urbanitet sol + vind + støy

HOVEDGREP: felles premisser/ mål for alle alternativer

Grønkiler + tun
For å sikre et tydelig skille mellom de offentlig friområdene 
som grøntkilene utgjør, og de mer private tunene, som er 
felles for tilliggende boliger, vektlegges en forskjellighet i 
grøntkiler og tun. Dimensjoner/ avstander og utforming må 
være forskjellig. Avveiningen mellom kontakt og åpenhet fra 
tunene og ut i det grønne, sett opp mot behovet for å skille 
mellom grøntkiler og gårdsrom, er også premissgivende. 

Finstadbekken + Villenga 
For å bygge opp om det som finnes av gateromsstruktur, er 
det valgt å legge bebyggelse langs Villenga. Bebyggelsen 
brytes opp av grøntkilene og skaper et variert gateforløp. 
Gatesnittet vil utformes med fokus på kantsoner/ over-
ganger, f.eks. i form av hevede forhager. Mens bebyggelsen 
er ”strengere” mot Villenga (definerer gateløpet, men har 
samtidig brudd/ fasadevariasjon), er bebyggelsen mer 
oppbrutt og ”avrundet” ved kilene langs Finstadbekken, for å 
gi romlig variasjon og plass til bekkelandskapet.

Formål og grad av urbanitet 
Som i områdereguleringen legges det opp til kombinert 
formål på B/F/T/K1, med kontorer og evt. tjenesteyting 
oppover i etasjene, og forretning og andre utadrettede 
funksjoner på bakkeplan. Sammen med høyere utnyttelse, 
gjenspeiler dette også en økt grad av urbanitet i den østlige 
delen av planområdet. Dette ligger nærmest Ski sentrum, 
togstasjonen og nye, tilgrensende utbyggingsområder 
(Magasinparken og Tun-tomta, samt næringsbygg langs 
Vestveien). For å møte omgivelsene og fungere som 
en ”missing link”, vil planområdet utvikles med fokus 
på en gradvis overgang fra det mest urbane i øst til 
det minst urbane i vest, der området møter småskala 
boligbebyggelse. Dette gjenspeiles både i typologi, tetthet 
og form/ arkitektonisk uttrykk. 

Sol + vind + støy
Lokalklimatiske forhold er også avgjørende for plassering 
og utforming av bebyggelsen. Det skal sikres utearealer 
med gode solforhold, og skjerming for støy og vind. Støy 
fra Villenga og Vestveien vil også være premissgivende 
for utforming av leilighetsbyggene nærmest disse, samt 
barnehage på B/T/K1.  
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Ettersom prosjektets samfunnsbidrag i stor grad er det 
samme i alle alternativene, har vi valgt å vurdere dette 
samlet/ innledningsvis. Prosjektet skal bidra med/på:
• Få høyspentledningen i bakken; tilgjengeliggjøring av 

areal for Ski Vest ungdomsskole og bedre omgivelser
• Reetablering og opprusting av Finstadbekken
• Vesentlig opprusting av Villenga som gjør den mer 

menneskevennlig og inviterer til bruk for gående og 
syklende

• Fornying og urbanisering overgangen Vestveien-Villenga
• Legge premisser for en helhetlig utvikling av et større 

inneklemt område mellom sentrum og et etablert 
boligområde. Dette skal gi en sammensetning av boliger 
og torg (sentral møteplass med næring), som vil gi et 
produkt der kombinasjonen av by og land gir følelsen 
av å få i ”pose og sekk” ved å bo på Finstad. Det vil bli 
en naturlig overgang fra det urbane med sentrum og 
«Villenga torg» (arbeidstittel for næringsfeltet/BFTK1) i 
øst til det etablerte boligområdet i vest

• Innfill/områdeutviklingen vil binde flere deler av Ski 
sammen og sikre en smidig overgang fra det landlige til 
det urbane

• Et attraktivt prosjekt/nabolag med et godt bomiljø 
grunnet løpende medvirkning og menneskevennlige 
uterom og fasader

• Sikre/forlenge gode gang- og sykkelforbindelser 
gjennom prosjektet og ut til omgivelser, inkl. koble på 
eksisterende forbindelser til bl.a. skogen

• Et frodig nabolag med tilgjengelige grøntområder 
langs Finstadbekken og mellom bebyggelsen, inkl. 
overvannshåndtering og vegetasjon som ressurs

• Bebyggelse og løsninger som tar miljøet på alvor vha. 
CO2-reduksjon, Breeam Very Good, og forhåpentligvis 
byens el-sykler strukket opp til Finstad m.m.

• Økt befolkning og ny boligmasse 
• Flere små/rimeligere enheter som også tiltrekker seg de 

som ikke har råd/tar seg råd til å bo i Oslo og omegn
• Leiligheter som planlegges for småbarnsfamilier (areal 

og funksjoner), og oppnå en diversitet i beboernes alder 
og livsfaser 

Prosjektets samfunnsbidrag 

• Barnehage med flotte omgivelser som innbyr til utflukter 
(skogen, bekken, grøntområder med trær å klatre i 
m.m.)

• Forlengelse av et etablert boligområde. Det 
tilrettelegges for en boligkarriere i samme område med 
ulike typer leiligheter og et uterom som appellerer til 
alle aldersgrupper. Her skal du føle det er trygt, gis 
muligheter til utfoldelse og ro

• Flytting av matjord (avklaringer pågår); opprettholdelse 
av ressurser og selvforsyning

• Tilbyder av bistand til prosjektet Ski Vest ungdomsskole 
(f.eks. riggtomt)

grønne gårdsrom (BIGyard / Zanderroth Architekten) urbane byrom (Hunziker Areal, Zürich) frodige grøntkiler (Lange Eng, ALbertslund / Dorte Mandrup) 
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NØKKELOPPLYSNINGER
BRA: 
Bolig:   52 600 m2 
Næring    8 800 m2 
Barnehage:    1 000 m2 
Totalt:   62 400 m2

BYA totalt:  ca. 12 200 m2 totalt

4-8 etasjer på B/T6 og B/4, maks. 9 etg. på B/F/T/K1

KONSEPT 
Alternativet utfordrer områdereguleringens feltgrenser 
ved at det foreslås å dele opp området i 4, i stedet for 3, 
byggefelt, avgrenset av grønne kiler som kobler sammen 
Finstadbekken med skogen sør for Villenga. Villenga torg er 
plassert henvendt inn mot området, adskilt fra kryss Villenga 
- Vestveien. Bebyggelsen definerer Villenga og åpner seg 
mot grøntarealene i nord.

VURDERING
En ulempe ved alternativet er at tunene blir for like/ 
repetitive og lite tilpasset den enkelte situasjon. De grønne 
kilene blir også forholdsvis smale. I tillegg vil det være 
vanskelig å la de grønne kilene fortsette sør for Villenga 
når det området skal utvikles; enten får man små/ lite 
hensiktsmessige byggefelter her, eller så må grønkilene 
møte bebyggelse på andre siden. 

Videre er det naturlig å plassere den høyeste bebyggelsen 
mot nord, for å få sol på tun og boliger, men det gjør 
arealene mellom boligbebyggelsen og Finstadbekken lite 
verdifulle. 

U-formen på kvartalene som løser seg opp mot nord, gir 
dårlige solforhold i tunene, særlig på den sørlige delen. 

Torget på B/F/T/K1 får en noe utflytende form. 

ALTERNATIV 1 
4 byggeområder 

5 

10 9 9

4

5-6

ca.12 m h

ca.9,5 m h

3

6

4

8 

8 8 

NÆRING/ 
FUNKSJONSMIKS

BARNEHAGE 
PÅ BAKKEPLAN

B/T6-A

B/T6-B

B/T4

B/F/T/K1

0 25 50 m

N

10
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FELLES UTEAREAL (MUA) OG SOLFORHOLD 

Areal
Krav (25 m2/ 100 m2 BRA bolig):   13 150 m2 
Oppnådd:     15 056m2 

Solbelyst areal
Oppnådd:     4579 m2

= ca. 35% av MUA arealkrav 

jevndøgn (21. september/mars) 17. mai 21. juni

solstudie gjennom dagen

diagram MUA (ekskl. arealer som ikke tilfredstiller Lden ≤ 55 dB, rommelighetsnorm på 1:1 og 4 m buffer)
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KONKLUSJON
Selv om alternativet har en tydelighet over seg, har man 
i det videre jobbet med å transformere den siste, østre 
grøntkilen til torget på B/F/T/K1. Dette for å gjøre de to 
gjenværende grønkilene bredere og mer brukelige, og 
oppnå en variasjon i form og innhold. Slik får også tunene 
en større variasjon og tilpasning mht. intern beliggenhet, 
og differensiering fra urbant til ruralt. I tillegg bør tunene 
orienteres/ åpnes mer mot vest mht. solforhold. 
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NØKKELOPPLYSNINGER
BRA: 
Bolig:   52 600 m2 
Næring    8 800 m2 
Barnehage:    1 000 m2 
Totalt:   62 400 m2

BYA totalt:  ca. 13 000 m2 totalt

4-8 etasjer (barnehage 2 etasjer)

KONSEPT 
Alternativet har to grøntkiler og en urban kile i B/F/T/
K1 (torget), og hver grøntkile blir dermed bredere enn i 
forrige alternativ. Byggefelter følger også i større grad 
områdereguleringen. Bebyggelsen består av U-formede 
kvartaler og punkthus som åpner seg mot vest. Dette for å 
få inn den lave solen ved jevndøgn, og å imøtekomme det 
spesfikke kravet til solbelyst areal i KP. Både B/6 og B/T4 
deles opp i to mindre tun, som henger sammen. Barnehagen 
er lagt som en L, som skjermer for støy mot Villenga. 

VURDERING
Grepet gjør at man til dels ”vender ryggen” til grøntkilene, og 
antall boliger som får kontrakt med grøntkilene begrenses. 
Det blir fortsatt noe dårlige solforhold sør på tunene, 
spesielt på B/T6. 

Alternativet tilpasser seg i liten grad tilgrensende omgivelser, 
spesielt i møte med småskalabebyggelsen i vest, fremstår 
bebyggelsen fremmed/ for stram og annerledes.

Bebyggelsen nordøst på B/T6, gjør at grøntkilen ikke kobles 
til/ treffer Hundremeterskogen, men ender i trafobygget 
som i OR. Grøntkilen ifm. ny ungdomsskole, responderer 
godt på situasjonen. 

ALTERNATIV 2
Kvartal + punkt 
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diagram MUA (ekskl. arealer som ikke tilfredstiller Lden ≤ 55 dB, rommelighetsnorm på 1:1 og 4 m buffer)

jevndøgn (21. september/mars) 17. mai 21. juni

solstudie gjennom dagen

FELLES UTEAREAL (MUA) OG SOLFORHOLD 

Areal
Krav (25 m2/ 100 m2 BRA bolig):   13 150 m2 
Oppnådd:     15 056m2 

Solbelyst areal
Oppnådd:      5678 m2

= ca. 43% av MUA arealkrav 

solstudie gjennom dagen
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KONKLUSJON
For å sikre både variasjon innad på det nye området, og 
gode møter med omgivelsene, er det nødvendig med 
mer stedstilpasning av volumene, spesielt på B/T6 i 
overgangen mot småhusbebyggelsen. Det bør være en 
større differensiering fra det mest i urbane i øst til det minst 
urbane i vest. I tillegg bør avgrensningen av B/T6 i møte 
med grønkilen, trekkes vestover, slik at grønkilen møter 
Hundremeterskogen.
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NØKKELOPPLYSNINGER
BRA: 
Bolig:   52 600 m2 
Næring    8 800 m2 
Barnehage:    1 000 m2 
Totalt:   62 400 m2

BYA totalt:  ca. 13 100 m2 totalt

3-8 etasjer 

KONSEPT 
Alternativet har to grøntkiler og urban kile i øst gjennom 
B/F/T/K1/ torg. Byggefeltene er tilsvarende som i forrige 
alternativ. Også her har man grunnet størrelsen på tunene/ 
byggefeltene, jobbet med en inndeling i mindre tun 
(”dobbelttun”). Det er kontakt fra tunene og ut i det grønne. 
Bebyggelsen er strammere på det østre feltet. 

VURDERING
Alternativet har en noe mindre klar struktur enn foregående 
alternativer. Intimiteten i tunene (dobbelttunene) gjør det 
vanskelig å ivareta rommelighetsnormen, med mindre 
bebyggelsen flyttes lengre fra hverandre og dermed ”visker” 
ut skillet mellom tun og grøntkiler. Forslaget oppleves for 
”porøst” og likt i avstander/ dimensjoner på uterom.  

Det er bedre kontakt fra gårdsrommene/ tunene og ut i 
det grønne, og dermed også flere boliger som får glede av 
grøntkilene, enn i forrige alternativ. GT5/ grøntkilen i vest 
kobles i større grad til Hundremeterskogen. 

Det vil være krevende å få til en effektiv tilrettelegging 
for stigebil (det blir mange oppstillingsplasser og mye 
kjøreareler), og rasjonell parkeringskjeller. 

Det er uheldig med boliger som har sin hovedhenvendelse 
mot barnehagens uteareal.  Alternativet sikrer rommelig 
variasjon langs Finstadbekken. 

ALTERNATIV 3 
”Oppløste” dobbelttun 

0 25 50 m

N

10



Ski vest Finstadlundhagem 17/41

jevndøgn (21. september/mars) 17. mai 21. juni

solstudie gjennom dagen

FELLES UTEAREAL (MUA) OG SOLFORHOLD 

Areal
Krav (25 m2/ 100 m2 BRA bolig):   13 150 m2 
Oppnådd:     14 184 m2 

Solbelyst areal
Oppnådd:      6067 m2

= ca. 46% av MUA arealkrav 

diagram MUA (ekskl. arealer som ikke tilfredstiller Lden ≤ 55 dB, rommelighetsnorm på 1:1 og 4 m buffer)
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KONKLUSJON
Ettersom en inndeling i mindre uterom innenfor det enkelte 
byggefelt er utfordrende både mht. tilgjengelighet for 
nød- og nytte (gir mye veiareal) og skillet mellom tun og 
grøntkiler, er det i det videre jobbet med større, åpnere 
tun. Dette vil også være mer hensiktmessig mht. nød- og 
nyttetrafikk og parkering.  
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02 tematikker 

m²

%BOLIG NÆRING
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Etter at områdeplanen ble vedtatt (2016), har ny 
kommuneplan (vedtatt 12. juni 2019) fastsatt nye og 
strengere krav til uteoppholdsareal (§10). Både i tidligere 
dialog med kommunen i september og i planforslag innsendt 
desember 2021, har konsekvensene av de ulike MUA-
kravene vært illustrert og diskutert. Motivet for å utfordre 
deler av MUA-kravene, var da ikke å redusere utearealene 
eller kvaliteten på dem, men tvert imot: Mer utearealer av 
høy kvalitet - og da må ikke kravene stå i veien for en god, 
helhetlig utvikling av det aktuelle området. I utviklingen av 
planinitiativet har gode utearealer, både for nye beboere og 
allmennheten forøvrig, vært et hovedmål. 
 
Den største innvendingen mot gjeldende områderegulering 
er at det er avsatt svært litt areal til friområder (som også 
påpekt av kommunen, bl.a. i saksfremlegg for revisjon av 
områdereguleringens rekkefølgekrav). Det er også behov for 
å avsette plass til en størkslekeplass innenfor det aktuelle 
planområdet.  For å oppnå en grønnere plan, foreslås 
det å øke størrelsen på friområdet GT5 og etablere enda 
en grøntkile mellom byggefeltene B/T4 og B/F/T/K1 i 
tilknytning til ny ungdomsskole. 
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Etter tilbakemelding fra kommunen på innsendt planinitiativ 
i desember, har Villenga detaljregulering fått MUA-krav 
som er en kombinasjon av krav fra områdereguleringen og 
kommuneplanen. Gjeldende MUA-krav er som følger: 
• MUA-grunnlag: MUA skal beregnes i samsvar med 

beregningsmåte i Veileder til Grad av utnytting – 
beregnings- og måleregler, H2300-B, ikke av salgbart 
areal. Denne er presisert i KP § 10.1 d) og e). P-kjeller 
under bakken inngår ikke som grunnlag i beregning av 
MUA. 

• Arealkrav: 
 o  Felles MUA minst 25 m2 per 100 m2 bolig (OR)
 o  Privat MUA: minst 5 m2 per bolig (KP)
     (inkluderer balkong)
 o  Felles MUA skal løses på bakkeplan (KP) 
• Rommelighetsnorm: minstekrav på 1:1 (OR) 
• Solkrav: 
• o  Felles MUA skal ha gunstig beliggenhet og være 

solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn ( %-andel 
vurderes i den videre planprosessen (ref. korr. Jan.22) 
(OR)

• o  Privat MUA skal være direkte solbelyst minst 2 timer 
sammenhengende ved jevndøgn mellom kl. 08 og kl. 18 
(KP) 

• Buffer (avstand mellom fasade og MUA, 4 m ( KP)): 
Formålet med bestemmelsen er å unngå innsyn i boliger 
i 1.etasje og konflikt mellom beboere. BA vil kunne 
vurdere å kompensere noe redusert avstand med andre 
tiltak som oppfyller formålet. 

• Lekeplasser: §11 i KP
• Kvalitet/ utforming: § 5.7 i OR omhandler samme 

tematikker som § 10.2 og 10.3 i KP. Områdeplanen 
gjelder derfor foran KP ved motstrid.  

1. Kommuneplanens § 10.2 a) og b) supplerer 
områdeplanens § 5.7 4. kulepunkt. Dermed gjelder 
både områdeplan og kommuneplan.

2. Områdeplanens § 5.7 5. kulepunkt gjelder foran 

MUA-krav Villenga detaljregulering 

kommuneplanens § 10.3 a). Kommuneplanens § 10.3 b) 
supplerer innholdet i områdeplanen.

3. Områdeplanens § 5.7 5. kulepunkt må sees i 
sammenheng med oppfyllelse av krav til BGF.

Hvor stor andelen av MUA som skal være solbelyst minst 5 
timer jevndøgn, vil det fortrinnsvis gis en tilbakemelding på 
i oppstartsmøte eller fastslås i samarbeid med kommunen 
tidlig i planprosessen. Helhetsbildet blir sentralt, og å 
sikre at utearealene har gode kvaliteter, samt solbelyste 
fasader og privat MUA ved jevndøgn. Det bemerkes også, 
at et solkrav knyttet til jevndøgn, ikke nødvendigvis sikrer 
gode solforhold på gjennomsnittsdager/ tidspunkter der 
utearealene er mest i bruk, som illustrert i supplerende 
solstudier for de ulike alternativene.  

MUA-kravene kommunen har satt for Villenga detaljregulering 
er innarbeidet i alle alternativer i revidert planinitiativ. Det 
er foreløpig ikke er tatt høyde for evt. skråtak, da det (hvis 
det blir aktuelt). vil studeres i bearbeidelsen av prosjektet. 
Terreng/ nivåer for bebyggelse er bare påbegynt, ikke 
ferdig, så videre bearbeidelse av terreng vil også ha 
betydning for MUA/ solbelyst areal. 

Solstudiene indikerer at de fleste fasader som får balkong 
(fasader orientert mot sør og vest) vil ha gode solforhold, 
og dermed tilfredsstille kravet til solbelyst privat MUA. 
Bebyggelsen langs Villenga vil måtte studeres nærmere 
i det videre arbeidet. Balkonger bør ligge mot Villenga 
for å få gode solforhold jevndøgn, men det kan være 
utfordrende mht. støy. Imidlertid har innledende studier for 
oppdaterte støyprognoser, vist at med estimat for redusert 
trafikkmengde og tillatt kjørehastighet 30 km/t, vil en 
vesentlig andel av fasadene oppnå Lden ≤ 55 dB (grense 
for gul sone). Se også s. 37 og 38. Andre tiltak som vil 
vurderes for å oppnå stille side er ytterligere oppbryting av 
bygningsmassen med delvis tilbaketrukne volumer, som 

utsnitt illustrasjonsplan anbefalt alternativ planiniativ  1:2500 

også bidrar positivt til reduserte fasadenivåer mot sør/
Villenga. Tiltak for dempet fasade kan også være aktuelt, 
deriblant tett rekkverk og lydabsorbenter i himling på 
balkong. Dersom balkonger/ tellende privat MUA likevel må 
henvendes mot gårdsrommet grunnet støy, kan en løsning 
være private parseller på tak. Dette vil i tilfelle samsvare 
godt med prosjektets veklegging av grønne kvaliteter. 
Orienteringen på B/T4 og B/F/T/K1 gjør at evt. balkonger 
mot gårdsrom får noe bedre solforhold (enn  
B/T6), særlig i de øvre etasjer. 
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Sammenligning MUA-krav 

Villenga detaljregulering Kommuneplan Områderegulering Magasinparken detaljreguleringer
MUA-beregningsgrunnlag bolig BRA (ekskl. P-kj. u/bakken) BRA BRA BRA-s
Arealkrav felles MUA per 100 m2 bolig 25 30 25 25
Arealkrav privat MUA 5 5 ingen krav ingen krav
Andel MUA som må ligge på terreng 100 % 100 % 75 % 75 %
Rommelighetsnorm 1:1 1:1,5 1:1 1:2
Solkrav jevndøgn (100%) solbelyst min.5 t** min.20% kl.10  solbelyst min.5 t 50% solbelyst min.5 t

min. 60% kl. 16 
priv.min. 2 t sammenh. 8-18 priv.min. 2 t sammenh. 8-18 

Fasadebuffer 4 m* 4 m ingen krav ingen krav
Lekeplasser, andel av MUA 50 % 50 % 50 % 15 m2/ bolig
Beplantning/ jordmonn min.50% av f.MUA kunne be- 80% av lokk ha min. min.50% av f.MUA kunne be- min.50% av f.MUA kunne be-

plantes. Hvis lokk min.0,8 m jord 1 m jordsmonn plantes. Hvis lokk min.0,8 m jord plantes. Hvis lokk min.0,8 m jord

Arealer v/20% reduksjon i utnyttelse på alle felt
MUA-beregningsgrunnlag bolig 49200 49200 49200 41820
Arealkrav 12300 14760 12300 10455
Arealkrav privat MUA (tolket til per 100m2 bolig) 2460 2460 0 0
Andel MUA som må ligge på terreng 49200 49200 36900 31365
Solkrav jevndøgn 49200 9840 20910

29520
2460 2460

Lekeplasser, andel av MUA 24600 24600 24600 7841 (BRAs/80m2 snitt)

* BA vil kunne vurdere å kompensere noe redusert avstand med andre tiltak som oppfyller formålet. 

** andel vil avklares 

Tabellen sammenligner MUA-kravene satt til Villenga 
detaljregulering med de kravene som ligger i 
kommuneplanen, områderegulering Ski vest og 
detaljreguleringene for felt BB1+BT1 og BB2+BB3 
(Magasinparken, innenfor samme områderegulering). 
Fargene synliggjør hvor kravene for Villenga detaljregulering 
er hentet fra. 

sammenligning MUA-krav
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Takhager
I den videre planprosessen vil som nevnt sol bli et viktig 
tema, men det bemerkes at det fortsatt er andre sider 
av MUA-kravene vi stiller spørsmål ved. For det første er 
det med en slik utnyttelse som her er tillatt, uvanlig at alt 
uteareal skal være på terreng. Sammen med tidspunkt 
for beregning av sollys (jevndøgn da solen står svært 
lavt), gir dette uheldige konsekvenser for organisering 
av bebyggelsen. Å redusere bebyggelseshøyden gir lite 
effekt på solbelyst areal. Sett i sammenheng med kravet 
til blågrønnfaktor, vil grønne takterrasser, kunne svare ut 
flere behov og sikre gode solforhold, som et supplement 
til arealkravet på bakkeplan. Arealkravet kunne mao. løses 
på bakkeplan, men kravet til solbelyst areal kunne inkludere 
felles takterrasser. 

Avstandsbuffer
Når det gjelder KPs krav til avstandsbuffer mellom fasade 
og MUA har dette også vært bemerket i tidligere dialog med 
kommunen. Det stilles også spørsmål ved §10.1 b) Uteareal 
skal ha en avstand til boliger og privat uteareal på minst 4 
meter for å kunne medregnes i felles MUA. For det første er 
4 meter mye (ref. sammenligning s. 27), og for det andre 
bør private uteareal kunne ligge innenfor denne sonen. Krav 
til vegetasjon eller nivåforskjeller for å megle mellom felles 
og private utearealer synes mer hensiktsmessig og effektivt 
enn et avstandskrav/ buffer. 

Vi kan heller ikke se at kravet er hensiktsmessig på alle 
sider av boligbygget, f.eks. vil felles utearealer kunne ligge 
nærmere fasadeliv mot nord og på gavler, og gå helt inn til 
fasaden ved innganger til fellesoppganger.

andre vurderinger rundt MUA-krav

diagram som viser eksempler på utforming av kantsone/ overgangen 
fra bolig til felles uterom; det er ikke en stor avstand som er 
avgjørende, men grep som nivåforskjeller, beplantning mv. 

I referat fra dialogmøte 14.12.21 (datert 17.12), 
understreker BA (Byutvikling og arealplanlegging) at formålet 
med bestemmelsen er å unngå innsyn i boliger i 1.etasje og 
konflikt mellom beboere. BA vil kunne vurdere å kompensere 
noe redusert avstand med andre tiltak som oppfyller 
formålet. I revidert planinitiativ er det for beregning av MUA 
lagt 4 m avstand til grunn, men i den videre bearbeidelsen 
av prosjektet bør dette nyanseres/ differensieres og slik 
kunne gi en økning i MUA. 

Samregning av MUA
Det anmodes om at uteoppholdsareal som er regulert 
til friområde og turdrag kan regnes som del av felles 
uteoppholdsareal (MUA), da de i utforming og bruk vil 
samsvare med de kvaliteter og funksjoner felles uteareal 
skal inneha. 

Friområdet GT5 er i områdereguleringen på 2.1 daa. 
Ettersom anbefalt alternativt har MUA på over 2.1 daa 
mer enn KPs arealkrav, er vi ikke avhengige av å kunne 
samregne friområde og MUA. Bakgrunnen for forslaget om 
samregning, er altså ikke et arealbehov, men begrunnet i en 
tanke om helhet og brukbarhet. 
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MUA sammenligninger
Dato: 21.01.2022
Skjemaet sammenligner krav til MFUA i gjeldende områdeplan for Ski Vest og kommuneplanen for Nordre Follo, med MFUA-krav i tilsvarende utbyggingsområder i Oslo og Bærum (Fornebu).
Sammenligningen er eksemplifisert gjennom å beregne MFUA av maks tillatt boligutnyttelse i feltet mellom Finstadbekken og Villenga (iht gjeldende områdeplan fra 2016) innenfor de ulike bestemmelsene/ retningslinjene. Tilsammen 61.000 BRA bolig. Arealtallene er vist i rødt.

61000

BRA bolig MFUA (% av BRA bolig) MFUA min på terreng/ lokk Solbelyst MFUA Andre forutsetninger

Områdeplan Ski Vest (vedtatt 03.02.2016, under revisjon)

Frittliggende bebyggelse og mer tette og sammensatte områder 25 % 75 % (ikke satt andel) min 5t solbelyst ved jevndøgn
Utnyttelse 180-200%, opp i 316% i delfelt 61000 15250 11438 x

Kommuneplan Nordre Follo (vedtatt 12.06.2019) 20 % direkte sollys på bakken kl 10 ved jevndøgn
Prioritert utbyggingsområde (bestemmelsesområder #1, §27) 30 % 100 % 60 % direkte sollys på bakken kl 16 ved jevndøgn
Høy utnyttelse, fortetting og transformasjon 61000 18300 18300 3660 -10980
Kommentarer: Høy norm i områder med relativt stor 

tetthet
Uvanlig at alt areal er på terreng. 
Sammen med tidspunkt for beregning av 
sollys gir dette uønskede effekter for 
organisering av bebyggelsesstruktur 
(fremmer lamellbebyggelse)

Krevende tidspunkt på dag/tid. Solen står lavt, kun areal på bakkenivå kan medregnes. Felles takterrasser, områder smalere enn 1,5X bygn 
høyde medregnes ikke. Buffer 4m er større enn vanlig 
og kan ikke inngå i privat uteareal.

Grønne felt ansees som relevante, grå felt for informasjon

Oslo områdetype 4 (revidert 2018)

Lamellbebyggelse , frittliggende bebyggelse i indre by og områder knyttet til ytre by 20 % 75 % 50 % min 5t 1.mai, hvorav minst 3t mellom 15-20
Utnyttelse 100-200%, avhengig av boligandel. Opp mot 100% boligandel 61000 12200 9150 6100

Oslo områdetype 3 (revidert 2018)

Sammensatte områder, tett kvartalsbebyggelse, Akerselva og andre områder i indre by 20 % 60 % 40 % min 5t 1.mai, hvorav minst 3t mellom 15-20
Utnyttelse 150-300%, tett og middels funksjonsblanding 61000 12200 7320 4880

Oslo områdetype 2 (revidert 2018)

Sentrumsranden og knutepunkter 16 % 60 % 20 % av utearealet på terreng/lokk skal være solbelyst min 5t 1.mai
Utnyttelse 250-400%, tett og høy funksjonsblanding 61000 9760 5856 1952

Oslo områdetype 1 (revidert 2018)

Kvadraturen, Sentrum, strøksgater og institusjoner 12 % 0 % 20 % av utearealet på tak skal være solbelyst 1.mars
Utnyttelse 400-700%, tettest og høy næringsandel 61000 7320 0 1464

Kommuneplan Bærum (vedtatt 04.04.2018)

Boliger innenfor sentrumsformål og avvikssoner for støy 28 % ikke spesifisert 30 %  min 5t ved jevndøgn
61000 17080 5124

Kommunedelplan 3 Fornebu (vedtatt 27.03.2019)

Boligområder ("Parken"). 32 % 70 % 50 % av MFUA på bakkeplan skal ha min 5t direkte sollys 1.mai
Utnyttelse 120-160%, opp mot 100% bolig 61000 19520 13664 6832

Kommunedelplan 3 Fornebu (vedtatt 27.03.2019)

Bolig- og sentrumsområder ("Byen"). 24 % 70 % 30 % av MFUA på bakkeplan skal ha min 5t direkte sollys 1.mai
Utnyttelse 160-240%, opp mot 95% bolig 61000 14640 10248 3074

Området mellom Finstadbekken og Villenga
B/T6 bolig eller barnehage 26000 16,2 daa 160% BRA
B/T4 bolig eller barnehage 24000 13,3 daa 180% BRA
B/F/T/K1 maks 40% bolig av total utnyttelse 27500m2 11000 8,7 daa 316% BRA
maks boligandel 61000
total/ samlet utnyttelse 77500 38,2 daa 203% BRA

Området sør for Villenga
B/T5 bolig eller barnehage 32500 20,7 daa
B/F/K1 maks 40% bolig av total utnyttelse 26000m2 10400 11,8 daa
maks boligandel 42900
total/ samlet utnyttelse 58500 32,5 daa 180% BRA

Rommelighet: Avstand mellom fasader i gårdsrom skal 
som hovedregel være mer enn 1,5X gesimshøyden og 
ikke mindre enn 17m.   Areal for oppstillingsplass for 
brannbil teller kun 50%

Rommelighetsnorm: avstand mellom bygninger på 
motstående side skal være min 1,5X bebyggelsens 
gjennomsnittlige høyde, og uansett minst 17m.                                                                       
Krav til samlet felles uteopphold

Rommelighetsnorm: avstand mellom bygninger på 
motstående side skal være min 1,5X bebyggelsens 
gjennomsnittlige høyde, og uansett minst 17m.                                                                       
Krav til samlet felles uteopphold

Inntil 25% av MFUA kan ligge på takterrasser. 
Rommelighetsnorm: Mellom bygninger og felles 
uteoppholdsareal skal høyde/ lengdeforholdet være 
min B>1,0H.  Krav til proporsjoner og minste bredde på 
12m. Det er egentlig ikke angitt hvor mye av arealet 
som skal være solbelyst, men for detaljreguleringer av 
Magasinparken 50% lagt til grunn. Iht. tilbakemelding 
fra kommunen/ BA er kravet 100%. 

Rommelighet: Avstand mellom fasader i gårdsrom skal 
som hovedregel være mer enn 1,5X gesimshøyden og 
ikke mindre enn 17m.   Areal for oppstillingsplass for 
brannbil teller kun 50%

Rommelighetsnorm: avstand mellom bygninger på 
motstående side skal være min 1,5X bebyggelsens 
gjennomsnittlige høyde, og uansett minst 17m.                                                                       
Krav til samlet felles uteopphold

Rommelighetsnorm: avstand mellom bygninger på 
motstående side skal være min 1,5X bebyggelsens 
gjennomsnittlige høyde, og uansett minst 17m.                                                                       
Krav til samlet felles uteopphold

Felles takterrasser kan ikke medregnes. 
Rommelighetsnorm: Uteareal kan bare inngå i MUA der 
avstanden mellom bygningene er min 1,5X bygningenes 
gjennomsnittlige høyde.                                      Uteareal 
skal ha en avstand til boliger/ privat uteareal på min 4m 
for å kunne medregnes i MUA.

MUA kan reduseres dersom det er gangavstand (400-
600 m fra ytterpunkt til ytterpunkt) til offentlig regulert 
park- og friområde. Krav til sammenhengende uteareal 
(SFUA)
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I områdereguleringen gjelder følgende vedr. høyder: 
§ 9.3 Høyder
Tillatt høyde skal ikke overstige:
• Felt B/T4 – B/T6: maks. bygningshøyde 20 m over 

ferdig planert terreng. I felt B/T4 tillates inntil 50 % av 
bygningene langs felt G/T3 med bygningshøyde opp til 
26 m over ferdig planert terreng.

Dette tilsvarer maksimalt 6 etasjer som hovedregel, med 
inntil 8 etasjer på deler av B/T4. Selv med en betydelig re-
duksjon i utnyttelse, innebærer dette at nesten all bebyggel-
sen må være i 6 etasjer (for også å få tilstrekkelig MUA på 
bakkeplan). Dette gir et svært homogent og massivt uttrykk, 
samt svært dårlige solforhold. 

Derfor foreslås det å endre fra det som i praksis ikke er en 
maks. 6 etasjers, men en snitt 6-etasjers bebyggelse til en 
maks. 8 etasjers høyde på større deler av både B/T4 og  
B/T6.

Dette vil muliggjøre langt mer variasjon i bebyggelseshøyde, 
innenfor gitt utnyttelse og MUA-krav, og dertil tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse, spesielt i vest. Med en vari-
asjon fra 2-3 etasjer til 8 etasjer, kan man også være mer 
strategisk på plassering av høyere bebyggelse mht. sol og 
skygge, og slik oppnå mer solbelyst uteareal iht. MUA-krav. 
I detaljreguleringen kan det sikres at økt bebyggeleshøyde, 
fra 6 til 8 etasjer, kun tillates på deler av det enkelte felt, 
der det er hensiktsmessig mht. sol- og skyggevirkninger på 
uteareal og omgivelser. Foreslått høydedistribusjon er i stor 
grad gjort på bakgrunn av krav til solbelyst MUA-areal, men 
bør studres videre for å sikre at bebyggelsen skygger på lite 
viktige steder, og det blir gode solforhold også for ungdoms-
skole og friområde i nord. Foreløpig er høyeste volum på  
B/T6 kun 7 etasjer, men en videre bearbeidelse av prosjek-
tet vil synliggjøre om å gå stedvis gå opp i 8 etasjer kan 
være hensiktsmessig. 

tillatt maksimal høyde 

diagram økt variasjon i høyde 
(samme utnyttelse, men mer sol på utearealer og grøntkiler/ friområder)

diagram høyder iht. OR

HØYDER
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BARNEHAGE

Ny informasjon vedr. barnehagebehov og ønske om en egen 
tomt fra kommunen (gitt i dialogmøte 14.12.21), er lagt 
til grunn for revidert planinitiativ. Behovsanalyse og befolk-
ningsprognose viser at det kun er behov for én barnehage 
med 6 avdelinger i Ski vest sør for Finstadbekken. Videre  
ønsket BA at det avsettes en egen tomt til barnehage 
fremfor å ha den som del av boligbebyggelsen, for å fristille 
den mht. utbyggingsrekkefølge. BA ønsket primært at en 
barnehagetomt settes av innenfor B/T6, sekundert innenfor 
B/T/K1. Begge plasseringer er vurdert, og etter en helhetlig 
vurdering fremstår B/T/K1 som mest egnet, både for barne-
hagen og i et byutviklingsperspektiv.

Premisser for barnehagetomt og arealbehov som redegjort 
for i e.post fra kommunen 17.12.21 er lagt til grunn: 
• Inne: 1500 m2 totalareal (dersom fordelt på 2 etasjer; 

gir dette grunnflate på 750 m2 per etasje, og tillegg 
kommer areal til trapp/heis på ca. 25 m2 per etasje ? 
1550 m2 totalareal) 

• Ute: 3000 m2 lekeareal. I tillegg kommer areal til parke-
ring, boder, renovasjon mv. 

Dette gir et tomtearealbehov på 775 m2 bygg + 3000 m2 

utelek = 3775 m2 , ekskl. parkering og andre tilleggsarealer 
ute. Kommunen anslo et totalt tomtearealbehov på minst 
ca. 5000 m2. Dette er illustrert i diagrammet ved siden av. I 
forslag på neste side, har vi imiderltid klart oss med et totalt 
tomteareal på 4500 m2, grunnet en effektiv parkerings- og 
adkomstløsning. Dersom en videreutvikling av konseptet 
skulle vise seg at man likevel trenger mer areal, vil det la 
seg gjøre innenfor B/F/T/K1. 

Dersom det skulle settes av tilstrekkelig areal på B/T6, vil 
en barnehagetomt her beslaglegge så store deler av feltet, 
at det blir svært lite igjen til utvikling av et godt og helhetlig 
boligområde og tilhørende utearealer. For å få realisme i 
forslaget, måtte man trolig å redusert størrelsen på friområ-

det (GT5) igjen og miste koblingen det har til Hundremeter-
skogen. 

På B/T/K1, er støy og støv en noe større utfordring, men 
ved å trekke barnehagen inn på feltet og bruke bebyggel-
sens form aktivt, vil dette skjerme både fra Villenga og 
Vestveien. Som del av detaljreguleringen vil det utarbeides 
nye trafikk- og støyanalyser for området. Det er bl.a. blitt 
diskutert en fartsgrensereduksjon fra 50 km/t til 40 km/t i 
Vestveien, som vil ha stor betydning for støyforholdene på 
B/T/K1. 

Barnehagens form viser også intensjonen om å «omfavne» 
naturen. Det foreslås naturlek også i barnehageområdet, og 
at en kartlegging av eksisterende vegetasjon og evt. andre 
stedlige kvaliteter, legges til grunn for videre utforming. I 
videreutviklingen av barnehagen, bør også selve inngjer-
dingen av området studeres. F.eks. vil en mer «organisk»/ 
«bølget» avgrensning, og å kombinere boder/oppbevaring 
med støydemping, sikre godt samspill mellom barnehage og 
omgivelser.  

Videre vil barnehagen ha en god beliggenhet mht. logistikk, 
og samspille godt med Villenga torg. Den ligger også godt 
ift. gravhaugen, som kan forbli en grønn øy ved inngan-
gen til området, og lede videre til Oldtidsveien. I tillegg vil 
barnehagen få en naturlig kobling til det som en tenkt som 
en grøntkile preget av aktivitet og lek. Barnehagen vil få 
gode dagslys- og solforhold med betydelig avstand til evt. 
fremtidig bebyggelse på andre siden av grøntkilen i vest 
og hensynssonen for Oldtidsveien i sør. Plassert i skogen, 
ligger det godt til rette for en naturpreget, stedstilpasset 
og attraktiv barnehage, med tilgang på store friområder i 
umiddelbar nærhet. 

bakgrunn for foreslått plassering

diagrammet viser tomtearealbehov anslått til 5000 m2, illustrert på B/T6 og B/T/K1 (fordrer at 3000 m2 
lekeareal kan plasseres utenfor støyutsatt område) 
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I den videre prosessen, foreslås det å vurdere barnehagens 
utearealbehov. Med det menes hvor stort uteareal man må 
gjerde inn, når man i umiddelbar nærhet har tilgang på store 
utearealer i den tilliggende skogen. Slik kan mer av skogen 
forbli offentlig tilgjengelig også i barnehagens åpningstider, 
eksisterende vegetasjon og habitater beholdes og barneha-
gen få et variert uteområdet med mye naturlek. 

barnehagens uteareal

diagram barnehage 1:1000 
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03 anbefalt alternativ

m²

%BOLIG NÆRING
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Bebyggelse og organisering
Det anbefales å jobbe med større, sammenhengende 
boligtun, som likevel får en intimitet og underdeling gjennom 
utformingen av bebyggelse og uterom. Dette forå sikre 
gode solforhold og minimere manøvreringsreal for nød-og 
nyttetrafikk. 

Mht. høyder anbefales det som også omtalt i kap. 2, å 
åpne for 8 etasjer som maks.høyde på større deler av 
boligfeltene B/T6 og B/T4. Dette for muliggjøre mer variert 
bebyggelse og tilpasning til småhusbebyggelsen i vest, samt 
optimalisering av solforhold.

Når det gjelder organisering av bebyggelsen og 
typologier, anbefales det å gjenspeile overgangen fra det 
urbane til det det landlige. I øst fremmes en strengere, 
kvartalsbebyggelse, som også kjennetegner den østre 
delen av B/T4, før bebyggelsen blir gradvis mer oppløst i 
møte med den vestre grøntkilen. Det foreslås punkthus som 
trappes ned i 3 etasjer, i møte med småhusbebyggelsen. 

Tverrgående strukturer
Det anbefales to grønkiler: En mellom B/T6 og B/T4 som en 
utvidelse av ORs felt GT5 og en mellom B/T4 og B/F/T/K1. 
Sistnevnte bør respondere på ny ungdmsskole og invitere 
til sambruk, og er derfor gitt en tydelig V-form. Grøntkilen 
i vest bør i nord flyttes litt lengre vestover enn i OR, for 
å møte Hunderemeterskogen fremfor trafostassjonen. 

anbefalingskart 

anbefalingskart
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Grøntkilene trekkes helt ned til Villenga allé, og bidrar på 
denne måten til et variert gateløp med vekselvis tilgrensende 
boligbebyggelse med forhager og grøntdragene som 
krysser gaten og kobles til skogsområdet i sør. 

I tillegg anbefales en urban kile ifm. torget på B/F/T/K1. 
Anbefalt grep for torget er ytterligere omtalt på s. 33-34. 
Både den midtre grøntkilen og det urbane båndet, knytter 
seg til barnehagen som foreslås lokalisert på B/T/K1 og 
Oldtidsveien.

Langsgående strukturer
Villenga allé utgjør adkomstveien til hele området. Utforming 
av kantsonen/ møte mellom bolig og gate, blir viktig for å 
sikre en god overgang fra privat til offentlig, som illustrert 
med et eksempel nedenfor. 

Innkjøring til p-kjellere legges i østre del av hvert byggefelt. 
I boligtunene er det kun tillatt med nød- og nyttetrafikk. Det 
legges opp til et nettverk av gang-og sykkelforbindelser 
gjennom området. Hovedforbindelsene er markert 
i diagrammene; gjennom tunene fra øst til vest og i 
grøntdragene fra Finstadbekken i nord til skogen i sør. Dette 
er viktig både i et bærekraftsperspektiv; det skal være mer 
attraktivt og lett tilgjengelig å sykle og gå fremfor å kjøre bil. 
Men også i et byutviklingsperspektiv har området en sentral 
”infill”-funksjon i å bindre sammen flere deler av Ski sammen. 

Finstadbekken og gang- og sykkelveien langs denne, 
foreslås utformet med et bølget forløp som tematiseres 
av de tre kilene. Bekkeløpet blir et sentralt element i 
overvannshåndteringen, med utgangspunkt i vann og 
overvann som attraksjon og aktivitet. 

6- 6,5 m

bilveibu�er
regnbed

2 m

gangvei

3 m

sykkelveigangvei bu�er bu�er

0.5 m

bu�er

2 m 2 m 2 m 1 m

forhage

2 m

21 m

6- 6,5 m

bilveibu�er
regnbed

2 m

gangvei

3 m

sykkelveigangvei bu�er bu�er

0.5 m

bu�er

2 m 2 m 2 m 1 m

forhage

2 m

21 m
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NØKKELOPPLYSNINGER
BRA: 
Bolig:   49 200 m2 
Næring   13 200 m2 
Totalt:   62 400 m2

BYA totalt:  ca. 13 750 m2 totalt

3-8 etasjer (bolig), maks. 11 etg. (næring) på B/F/T/K1

(Tall over er ekskl. barnehage på B/T/K1, som har totalt 
areal på ca. 1550 m2)

KONSEPT 
Anbefalt alternativ har som alt. 2 og 3 i alternativstudien, 
3 kiler med ulik karakter; to grønne og en urban. Men i 
dette alternativet er bebyggelsens form/ plassering brukt 
mer aktivt for å skille mellom de offentlig tilgjengelige 
grøntkilene, som tilhører omkringliggende områder like mye 
som planområdet, og tunene, som i større grad tilhører 
beboerne. På samme måte er bebyggelsen brukt for å gi en 
underdeling innenfor de store, åpne tunene. 

VURDERING
Større, sammenhengende tun, fremfor en inndeling i 
”dobbelttun” innenfor hvert byggefelt, gir mer attraktive 
uterom. Solforholdene blir bedre og man får en effektiv/ 
plassbesparende løsning for nød- og nyttetrafikk og 
oppstillingsplasser for stigebil. Det blir mao. lettere å 
manøvrere og tunene kan fremdeles få en grønn karakter. 

Med variasjon i høyder og typologi (både punkthus og 
lameller), tilpasses forslaget omgivelsene og sikrer en 
gradvis overgang fra det urbane øst til småhusbebyggelsen 
i vest. 

anbefalt alternativ

ilustrasjonsplan (takplan)

0 25 50 m

N

10
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diagram MUA (ekskl. arealer som ikke tilfredstiller Lden ≤ 55 dB, KPs rommelighetsnorm på 1:1 og 4 m buffer)

jevndøgn (21. september/mars) 17. mai 21. juni

solstudie gjennom dagen

FELLES UTEAREAL (MUA) OG SOLFORHOLD 

Areal
Krav (25 m2/ 100 m2 BRA bolig):   12 300 m2 
Oppnådd:     14 612 m2 

Solbelyst areal
Oppnådd:        6105 m2

= ca.  50 % av MUA arealkrav 
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diagram MUA (ekskl. arealer som ikke tilfredstiller Lden ≤ 55 dB, KPs rommelighetsnorm på 1:1 og 4 m buffer)

FELLES UTEAREAL (MUA) OG SOLFORHOLD MED REDUSERT 
STØYUTFORDRINGER  

Areal
Krav (25 m2/ 100 m2 BRA bolig):   12 300 m2 
Oppnådd:     15 214 m2 

Solbelyst areal
Oppnådd:        6572 m2

= ca.  53 % av MUA arealkrav 

Oppdaterte støyprognoser 
Til grunn for mulighetsstudiet (alle alternativer og MUA-bereg-
ninger), er støyrapport (2014) fra områdereguleringen, lagt 
til grunn. Her har vi imidlertid synliggjort det man kan anta å 
forvente mht. endret støysituasjon når det nå skal lages en 
oppdatert støyanalyse ifm. detaljreguleringen. 

I innledende studier støykonsulent har gjort, beskrives trafik-
kestimatet fra 2014 er konservativ; det er regnet med flere 
boenheter i eksisterende bebyggelse vest og sør for planom-
rådet enn Villenga faktisk server, og i tillegg vil trafikkmeng-
den reduseres ettersom utnyttelsen innenfor planområdet 
foreslås ca. 20% lavere enn områdereguleringens. 

Videre er det i støyrapporten fra 2014 lagt til grunn 40 
km/t i Villenga, mens skiltet fartsgrense er 30 km/t. I tillegg 
diskuteres det å redusere fartsgrensen i Vestveien fra 50 
km/t til 40 km/t. 

Dersom foreløpig estimat for redusert trafikkmengde/ÅDT 
og hastigheter legges til grunn, bedres støyforholdene 
betydelig og uteareal som kan inngå i MUA økes, inkludert 
solbelyst areal. 

Det presiseres at nedjustert ÅDT kun er et tidlig estimat, og 
beregningene må oppdateres når det foreligger ny trafikk- 
analyse for området. Se også s. 37 og 38. 
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Skogsrommet
Den vestre grøntkilen utformes som en frodig kobling, fra 
englandskapet i nord til lunden ved Villenga allé, til skogen 
igjen i sør.  

Aktivitetsskogen
Den sentrale grøntkilen vil også fungere som et frodig bånd 
gjennom prosjektet, men i større grad preges av aktivitet 
og lek. Strøkslekeplassen foreslås lagt her, som en naturlig 
fortsettelse av ungdomsskolens uteareal. Denne kilen vil 
også ha en naturlig kobling mot barnehagen på B/T/K1. 

Byromsbåndet 
Den urbane aksen kobler sammen de nye utviklings-
områdene og flere mindre byrom. Et sentralt torg vil fungere 
som en møteplass for hele bydelen. 

tre ulike karakterer 
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Villenga torg 
diagram plassrom 
tekst/ forklaring

«Perler på en snor»
I områdereguleringen er det krav til min. 800 m² offentlig 
tilgjengelig torgpå B/F/T/K1. Som illustrert i de ulike alterna-
tivene, er det arbeidet med mange forskjellige varianter av 
plassering og henvendelse for et slikt torg.

I det anbefalte alternativet er helheten vektlagt i stor grad, 
og torget tenkt som et lokalt møtested for hele bydelen, 
som binder sammen alle de nye utbyggingsområdene 
- Finstad/ Villenga, Magasinparken og Tun-tomta, og eksis-
terende næringsbebyggelse langs Vestveien. Aksen fra Ma-
gasinparken videreføres og dras over Vestveien og avsluttes 
på Tun-tomta. I tillegg gis Villenga allé et ”endepunkt” i plas-
sen, og en kobling både mot barnehagen og Oldtidsveien på 
andre siden av Villenga og nordøstover mot Finstadbekken 
og gangveien her. 

Plassrommet bygges opp av en serie mindre byrom som 
knyttes sammen ”som perler på en snor”, i møte mellom uli-
ke bevegelseslinjer. Dette for å bryte ned skalaen og skape 
intimitet, samt megle mellom ulike terrengnivåer. Også det 
grønnes tilstedeværelse på plassen vektlegges, for å bygge 
opp om konseptet om et grønt Villenga. 

Trafikkavvikling og kryssløsning må studeres videre, men det 
sentrale er å skape et attraktivt og trygt område for gående 
og syklende, redusere hastigheten på Vestveien og få til en 
god trafikal løsning som ikke er sjene-rende for torget.
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Vannspeilet

Programmering 
Ambisjonen for torget er å etablere noe som er attraktivt for 
beboere og brukere av det nye området, så vel som om-
kringliggende områder. Sett i et tidsperspektiv på 10-15 år, 
har vi innen en radius på 400 m nesten 2000 nye boenheter 
og nær 4-5000 mennesker (Magasinparken, Villenga sør og 
nord, Finstad park og Nordre Finstad gård/ Tun-tomta). I til-
legg kommer rundt 700 elever på den nye ungdomsskolen, 
og 30-40.000 m2 næring rett øst for planområdet (Politihus, 
Tinghus, NAV, pass-stasjon m.fl.). Dette utgjør anslagsvis 
1000-1500 ansatte pluss besøkende. Videre har vi dagens 
boenheter på Finstad. Felles for disse er at alle kan nå torget 
på B/F/T/K1 som gående/syklende på kort tid. Å tilrette-
legge for at disse ikke trenger å bruke bil til funksjoner de 
trenger i hverdagen, bygger opp om 10-minuters byen og en 
bærekraftig utvikling. 

Derfor skal næringen her fylle de mest daglige nødvendige 
tjenester og aktiviteter, og tilby noe som oppleves som 
attraktivt for området og besøkende. F.eks spisesteder, 
bakeri, treningsstudio, ulike helsetjenester, pop-up lokaler 
og eventer, temporære markeder/ boder, etc. Bygningsvolu-
mene benyttes til å definere torg og byrom. Bygulvet tar opp 
i seg nivåforskjeller og aktiviseres både gjennom program-
mering og 1. etasjer med utadrette-de funksjoner. ”Kontor-
bygget” omdefineres til tjenestelokaler i etasjene oppover i 
bygget. 

Plassrommet mot Villenga allé er tenkt som det mest 
urbane byrommet, med inngang til dagligvarebutikk under 
boligbebyggelsen. Næringsbygget som ligger mellom de to 
plassrommene, er tenkte utformet med en inntrukket første 
etasje, som kobler sammen de to plassrommene. Plass-
rommet ifm. Finstadbekken, vil ha en grønnere karakter, 
med vann som et sentralt element. De to plassrommene vil 
ha ulike solforhold gjennom dagen, og bygulv og 1. etasjer 
programmeres deretter. 

Vannspeilet

referansebilder plassrom; nivåforskjeller/ sittenivåer, beplantning og vannelementer
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Det vil være utfordringer med veitrafikkstøy fra både 
Villenga og Vestveien. Dette vil ha betydning for utforming 
av leilighetsbyggene langs Villenga og B/F/T/K1 som ligger 
inntil både Villenga og Vestveien, samt barnehage på B/T/
K1. Støyutredningen fra områdereguleringen viser at deler 
av bebyggelsen vil ligge i gul sone, men også noe i rød sone 
(ref. diagrammer).  

Som del av detaljreguleringen vil det utarbeides en ny 
støyfaglig utredning, også for byggeperioden. Støykonsulent 
er allerede engasjert, og forventer at på bakgrunn av 
revidert trafikktall (grunnet bl.a. redusert utnyttelse og 
p-dekning, samt ny opptelling av antall eksisisterende 
boenheter Villenga server) og reduksjon i hastighet (fra 
40 km/t til 30 km/ i Villenga pg fra 50 til 40 km/t i 
Vestveien), vil støyutfordringen reduseres. Dette er illustrert 
på neste side. Det presiseres at dette kun er estimater, 
og beregningene må oppdateres når det foreligger ny 
trafikkanalyse for området.

På bakgrunn av utredningen, vil tiltak for støyfølsom 
bebyggelse vurderes, og bebyggelsen brukes aktivt for 
å skjerme uteareal for støy og oppnå stille side iht. ny 
retningslinje for støy T-1442/2021. 
 

støy
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Det forelås bilfrie boligtun, med tilkomst kun for nød- og 
nyttetrafikk. I denne sammenheng blir det viktig å studere 
gode løsninger for levering- og henting (f.eks. hjemlevering 
av pakker og mat, hjemmetjeneste, taxi mv.). i den videre 
bearbeidelsen av prosjektet.

Parkeringen legges under gårdstunene med innkjøring fra 
Villenga allé i den østre delen av det enkelte byggefelt. Dette 
fordi Villenga faller mot øst, og man derfor «kommer raskere 
inn» i p-kjeller. Villenga allé vil utformes som en grønn bolig-
gate. Under de grønne kilene tillates ikke kjellere, for å sikre 
godt vekstlag for store trær. I planprosessen vil det tidlig 
gjøres et overslag på blågrønnfaktor, slik at man er sikret at 
kravet på 0,8 nås selv om parkering legges under gårdsrom-
met. Parkeringsdekning vil avklares sammen med kommu-
nen som del av planprosessen, men innledningsvis har man 
tatt utgangspunkt i en dekning på 0,9 plasser per 100m2 
boliger på B/T6, og en gradvis reduksjon på henholdsvis 
0,8 på B/T4 og 0,7 på B/F/T/K1. (Avgrensning av p-kjeller 
B/F/T/K1 vil studeres videre, men er her illustert i to plan 
ifm. dagligvarebutikk under gårdsrom). Muligheter for bilde-
lingsordninger, sambruk av p-plasser og gode løsninger for 
besøks-/gjesteparkering vil undersøkes i det videre arbeidet.  

Det vil tilrettelegges for tilstrekkelig sykkelparkering, bl.a. 
med lett tilgjengelige arealer i kjeller, og ses på muligheten 
for egen adkomst adskilt fra biltrafikk.  

Under bebyggelsen som ligger delvis over p-kjeller og ellers 
i den grad det er nødvendig, vil det etableres kjeller, til bl.a. 
sportsboder. Ikke alle bygningsvolumer vil ha kjeller under 
seg. Det etableres et felles adkomstpunkt/ vertikalforbindel-
se sentralt på tunet. Dette for å legge til rette for de tilfel-
dige møtene mellom naboer (der beboerne ikke tar heis fra 
p-kjelleren og rett opp i leiligheten sin).  

prinsipp adkomst og parkering 

diagram parkeringsareal i kjeller og innkjøringer (kun skjematisk fremstilling) 
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prinsipp nød- og nytte

Ettersom det er ambisjoner om en grønn plan og frodige 
uterom, ønsker vi å begrense kjørbare arealer i størst mulig 
grad, og, som med p-kjeller, unngå dem helt i de grønne 
kilene. Dette for også å tilfredsstille kravene til blågrønn 
faktor og lekeplassarealer. Dette muliggjør organiseringen 
i større tun, med en adkomstvei lagt langs fasadene som 
vender inn mot tunet. Nødvendige brannoppstillingsplasser 
for stigebil, vil bearbeides i den videre prosessen, med 
ambisjon om å redusere arealet de beslaglegger. 

diagram prinsipp nød-og nytte
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Anbefalt alternativ samsvarer godt med de hovedgrep 
og premisser som er beskrevet i første del av kap. 1. 
Kort oppsummert sikrer alternativet en stedstilpasset 
utvikling med en gradvis overgang fra det urbane i øst til 
småhusbebyggelsen i vest, og kiler mellom byggefeltene 
med forskjellig karakter. Grøntkilene blir romslige, og 
oppleves som noe annet enn tunene/ gårdsrommene. 
Med hierarki i forbindelser og møteplasser, og variasjon i 
bebyggelseshøyder- og typologier, legges et godt grunnlag 
for ambisjonen om å både gi noe tilbake til stedet/ 
omgivelsene og bygge godt bomiljø. 


