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kap.1 analyseområde og planområde



Ski vest Finstadlundhagem 4/76-  beliggenhet

Ski vest Finstad ligger ca. 30 km sør for Oslo, sørvest 
for Ski sentrum i Nordre Follo kommune (tidligere Ski 
kommune).

Som et ubebygd område i gangavstand til Ski stasjon 
og Ski sentrum, er området unikt og har stort 
utviklingspotensiale. 

Ski opplever og forventes også videre å ha stor 
befolkningsvekst grunnet den nye Follobanen, som 
gir en pendleravstand på 11 min. til Oslo sentrum når 
den åpner i 2022. Regional plan for areal og transport 
peker ut Ski som en av seks regionale byer som skal 
ta en stor del av veksten i Oslo-området. Som en 
følge av Follobanen vil veksten for Ski relativt sett bli 
betydelig større enn i de andre øvrige regionale byene 
i hovedstadsregionen (Lillestrøm, Jessheim, Sandvika 
m.fl.).	
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-  analyseområde (sammenfaller med utsnitt) og planområde

Stedsanalysen omfatter den søndre delen av 
områdereguleringen Ski vest. Området omtales som 
Finstad og Villenga, og har et totalt areal på ca. 79 daa 
og en samlet utnyttelse på maks. 136.500 m2 BRA gitt 
av områdeplanen. 

Finstad består av følgende delfelt: 
• B/T4 bolig/tjenesteyting (barnehage)
• B/T5 bolig/tjenesteyting (barnehage)
• B/T6 bolig/tjenesteyting (barnehage)
• B/T/K1 bolig/tjenesteyting/kontor
• B/F/T/K1 bolig/forretning/tjenesteyting/kontor
• Felt for kjøreveg o_V1 (Villenga) og felter for 

grønnstruktur 

Ettersom planområdet i planinitiativet har vært justert 
i	flere	omganger,	sammenfaller	ikke	stedsanalysens	
planområde (rød linje), helt med planområdet i 
planinitiativet (svar tlinje). Førstnevnte har med seg mer 
av skogen i sør (B/T5). Bakgrunnen for avgrensningen 
i stedsanalysen var å få med tilstrekkelig informasjon 
om omkringliggende områder og strukturelle 
elementer, samtidig som utsnittet ikke blir så stort at 
man mister viktige detaljer innenfor selve planområdet. 

Analyseområde og planområde i 
stedsanalysen
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Planområdet møter eksisterende småhusbebyggelse 
og barnehage i vest og nyere blokkbebyggelse i 
sørvest. I sør avgrenses området av Søndre Tverrvei 
og i øst av Vestveien. Gang- og sykkelveien langs 
Finstadbekken utgjør skillet til den nordre delen av 
områdereguleringen Ski vest.  

Planområdet	består	av	to	hoveddeler;	en	flate	med	
dyrket mark på nordsiden av kjøreveien Villenga og et 
høydedrag med tett skog på sørsiden av veien. 
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kap.2 komparativ plananalyse/
kartlegging av føringer



Ski vest Finstadlundhagem 8/76-  overordnede planer og føringer

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET 
BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING, 
VEDTATT 26.09.2014.
Retninglinjene tilstreber å samordne planlegging av 
utbyggingmønster og transportsystem for å fremme 
bærekraftig og god by- og tettstedsutvikling. Viktige 
temaer	er	bedre	kollektivtrafikk	og	tilrettelegging	for	
syklende og gående, og å redusere transportbehovet 
og avhengighet av bil. Utvikling av kompakte 
byer og tettsteder med høy arealutnyttelse rundt 
kollektivknytepunkt står sentralt. Hensyn til overordnet 
grønnstruktur, overvannshåndtering, naturmangfold, 
matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter 
skal også ivaretas.

Retningslinjene fremmer utbygging nær kollektiv-
knutepunkt, og derav utvikling av planområdet med sin 
beliggenhet nær Ski stasjon. 

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR Å STYRKE BARN 
OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN, VEDTATT 
20.09.1995
Retningslinjene har som mål å synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
Arealer som brukes av barn og unge skal sikres mot 
forurensning,	støy,	trafikk	og	annen	helsefare.	

I utviklingen av planområdet blir det viktig å ivareta 
store og variarte lekearealer i nærmiljøet og avsette 
tilstrekkelig areal til barnehager, grønnstruktur og myke 
trafikanter.	

REGIONAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK 
AKTIVITET (2016-2030) 
Planen skal bidra til:
• Å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett 

Overordnede planer og føringer/ 
retningslinjer

og friluftsliv
• At nåværende og framtidige innbyggere fram mot 

2030 og senere, skal ha gode muligheter for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen, nærmiljøet 
og natur

Ved utbygging av området blir det bl.a. viktig å 
hensynta eksisterende turveier og avsette tilstrekkelig 
offentlig tilgjengelig uteareal. 

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO 
OG AKERSHUS – PLANSAMARBEIDET, VEDTATT I 
DESEMBER 2015

Planen utgjør en felles strategisk plattform for å møte 
Osloregionens utfordringer knyttet til befolkningsvekst, 
transport og klimaendringer. Det er første gang man 
har utarbeidet en konkret og forpliktende plan som 
skal bidra til samordnet areal- og transportplanlegging.   
Planen er en videreutvikling av dagens bystruktur, 
med en kursendring som innebærer at hoveddelen 
av veksten i (tidligere) Akershus-kommuner skal 
skje i prioriterte vekstområder (regionale byer) 
med god kollektivdekning. Det er lagt stor vekt på 
bærekraftperspektivet og det forutsettes at hoveddelen 
av veksten skal skje som knutepunktutvikling 
rundt jernbanen. Ny Follobane gir en forbedring av 
jernbanekapasiteten som gjør Ski til et av de viktigste 
vekstområdene i hovedstadsregionen. 

Utvikling av planområdet vil bidra til at Ski kan ta en 
vesentlig del av den forventede befolkningsveksten i 
kommunen, og svare opp det regionale planarbeidets 
forutsetning om en tett, bymessig utbygging av 
knutepunktbyene, for å kunne romme en vesentlig 
del av befolkningsveksten og sikre grunnlaget for et 
miljøvennlig transportmønster.

Oslo by og regionale byer i Akershus, fra "Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus”

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 7
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Kommuneplanen for Nordre Follo består av tre deler; 
en samfunnsdel for Nordre Follo og to arealdeler 
(en for Ski og en for Oppegård), som gjennom 
planbestemmelser og plankart bygger opp om 
samfunnsdelens	fire	satstingsområder:
• Sammen for en ny kommune
• Trygg oppvekst
• Aktiv hele livet
• Byvekst med grønne kvaliteter

Kommuneplanen følger opp mål og føringer gitt i den 
regionale planen for samordnet areal og transport i 
Oslo og Akershus. Det innebærer bymessig og tett 
utbygging rundt kollektivknutepunkt, som gir byliv og 
gangavstand til daglige gjøremål, reduserer behovet 
for bilbruk og utnytter den økte kapasiteten på 
jernbanen når Follobanen åpner. 

Ski vest ligger innenfor prioritert utbygginsområde. 
Kommuneplanens arealdel for Ski fastslår at utviklingen 
av området skal bygge på følgende føringer:
• konsentrert bebyggelse
• parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i 

kjeller/under terreng
• god og sentralt beliggende møteplass/torg
• gode forbindelser for gående og syklende må 

sikres mot søndre deler av Ski sentrum og mot 
dagens sentrum

• gode forbindelse til turstier til nærskogen

Det aktuelle planområdet er regulert til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, og berøres av 
henyssone for støy, kulturminne og faresone 
høyspentanlegg.

Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030, 
arealdel Ski (vedtatt 12.06.2019)
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§ 11 Lekeplasser
§ 11.2 Lekeplasstyper
Lekeplassene skal differensieres og utformes med 
hensyn til barnas alder
• Lekeplass for små barn for barn 2 - 6 år
• Nærlekeplass for barn 5 - 13 år
• Strøkslekeplass for barn og ungdom 10 år og eldre

§ 11.3 Arealkrav
a) Innenfor felles MUA skal minst 50% av arealet 
avsettes til lekeplasser, fordelt slik:
Lekeplasser for små barn 20%
Nærlekeplasser 40%
Strøkslekeplasser 40%

b) Lekeplassene skal ha min.str. iht. tabellen :

c) Lekeplassene skal differensieres og utformes med 
hensyn til barnas alder.

§ 11.4 Kapasitet
Lekeplassene skal oppdeles og fordeles slik at den 
enkelte lekeplassen ikke betjener mer enn :
• 30 boenheter ved lekeplass for små barn
• 150 boenheter ved nærlekeplass
• 500 boenheter ved strøkslekeplass

§ 11.6 Avstand
Lekeplassene s kal ikke være lenger borte fra boligen 
enn :
• 50 meter for lekeplasser for små barn
• 150 meter for nærlekeplasser
• 500 meter for strøkslekeplasser

Følgende bestemmelser fra kommuneplanens arealdel 
anses som spesielt relevante for planområdet (utvalget 
er ikke uttømmende): 

§ 4.4 Blågrønn faktor
For håndtering av overvann skal blågrønn faktor 
(BGF) anvendes som metode. Som utgangspunkt for 
planarbeid settes BGF til 0,8. Endelig faktor vil bli 
bestemt ved utarbeidelse av reguleringsplane

§ 7.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger
a) Ved regulering av boligområder skal det stilles krav 
om bebyggelse med varierte boligtyper og størrelser.

b) Ved utbygging av blokker med mer enn 30 
boenheter skal det bygges felles lokaler som kan
benyttes til ulike typer aktiviteter som et supplement til 
boenhetene.

§ 7.2 Boenheter på bakkeplan
I leilighetsprosjekter skal min. 30 % av leilighetene i 
1.etasje ha BRA på minimum 80 m2.
Leilighetene skal ha direkte utgang til bakkeplan med 
felles uteoppholdsareal. 

§ 18.18 Variert boligsammensetning
Ved regulering skal planforslaget redegjøre for hvordan 
planen
• gir mulighet til samhandling mellom naboer 

gjennom formell og uformell kontakt
• hvordan planforslaget bidrar til et mangfoldig, 

variert og stabilt bomiljø i området
• hvordan den enkelte kan ha sin boligkarriere i det 

lokalmiljøet	de	flytter	inn	i,	ved	endret	livssituasjon	
på grunn av alder, sykdom, samlivsbrudd eller 
annet

-  kommuneplan, utvalgte bestemmelser 

Kommuneplan, utdrag fra utvalgte 
bestemmelser

§ 10 Krav til utearealer
§ 10. 1 Størrelse 
Arealer som ikke kan inngå i beregningen av felles 
MUA er:
• Terrasser i tilknytning til boenheter
• Balkonger og verandaer
• Takterrasser
• Areal for avfall og til avfallshenting
• Sykkelparkering
• Kjøreareal
• Kant - og restarealer rundt bebyggelse som ikke 

er egnet til uteoppholdsfunksjoner
• Areal inntil kjørevei eller parkeringsplass som 

ikke oppfyller krav til støy i § 16.2, krav til 
luftforurensing i § 16.3 eller trengs for å skjerme 
mot	trafikkfare.

e) Areal for oppstilling av brannbil kan medregnes i 
felles MUA dersom arealene er tilrettelagt for lek og 
opphold.

§ 10. 2 Kvalitet
a) I utformingen av utearealer skal det legges vekt 
på god landskapsarkitektur. Utearealene skal:
• bidra til å gi utbyggingsområdet en kl ar og 

tydelig identitet
• ha et tydelig designgrep og identitetsskapende 

elementer
• ha høy kvalitet og varige, helse - og miljøvennlige 

materialer
• ha skjermede områder og gode romlige 

sammenhenger
• ha et tydelig skille mellom private og offentlige 

arealer

§ 10. 3 Vegetasjon
a) Lokkprosjekter skal dimensjoneres slik at det kan 
etableres et jordsmonnslag med dybde på
minst 1,0 meter på minst 80 % av det overfor 
liggende utearealet.

§ 15 Parkering
e) Sambruk
Det skal legges til rette for bildelingsordninger og 
annen sambruk av bilparkeringsplasser og biler i størst 
mulig grad. Det gis en reduksjon på minimumsnormen 
for boligkompleks på 4 bilparkeringsplasser per
bildelingsplass.
f) Plassering og utforming
Innenfor område A skal parkering legges under 
terreng. Det kan tillates et mindre antall gjeste-
parkeringsplasser på terreng.

Biloppstillingsplasser
Parkeringsplasser skal dimensjoneres i henhold 
til Statens Vegvesens håndbok N100. Hver 
biloppstillingsplasskal være på minst 2,5 x 5,0 meter, 
HC-plasser: 4,5 meter x 6,0 meter. 
Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig fri 
høyde på minst 2,4 meter. Portåpning og innkjøring til 
parkeringshus skal utformes slik at kjøretøy med høyde
2,4 meter kan kjøre inn.

§ 1 6 .1 Arkitektur og utforming
Bebyggelsen skal underordne seg viktige 
landskapstrekk, grønnstruktur og landemerker .
• Bebyggelsen skal plasseres slik at det dannes 

gode,	klart	definerte	offentlige	rom	og	
fellesarealer.

• Bebyggelsen skal plasseres slik at utearealer 
innbyr til og enkelt kan tas i bruk.

• Bygg og veier skal plasseres i terrenget slik at 
tilgjengelighet oppnås, for både adkomster til bygg 
og utearealer og for gangadkomster gjennom 
området.

• I fortettingsområder skal det tas tydelig stilling til 
bebyggelsesstrukturen 

• Universell utforming skal ligge til grunn for 
plassering og utforming av bygg og anlegg.

• Maks tillatt dybde for ensidige leiligheter skal ikke 
overstige leilighetens fasadelengde.
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KVALITETSPROGRAM FOR KLIMA- OG MILJØVENNLIG 
BYUTVIKLING I SKI
Formålet med et kvalitetsprogram er å sikre bedre 
prosjekter med en lavere samlet miljøbelastning. Det 
skal bygge på bærekraftig utvikling med balanse 
mellom de overordnede aspektene økologisk, sosial 
og økonomisk bærekraft. Kvalitetsprogrammene 
skal være Nordre Follo kommunes verktøy for å 
kvalitetssikre og implementere oppsatte mål for 
området. Det overordnede kvalitetsprogrammet skal 
også være veiledende for fremtidige mer detaljerte 
kvalitetsprogram for kvartaler/delområder. Det er ikke 
tilgjengelig p.d.d.

VEILEDER TIL MILJØPROGRAM OG 
MILJØOPPFØLGINGSPLAN
Formålet med veilederen er å bistå utbyggerne 
i å ivareta viktige fokusområder og følge opp 
vedtak kommunen har gjort. Oversikten viser hvilke 
retningslinjer og krav som må eller bør være på plass i 
et miljøprogram og senere i en miljøoppfølgingsplan.

VEILEDER BLÅGRØNN FAKTOR
Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som sikrer 
forutsigbarhet for utbygger iht. krav til uterom når det 
gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet 
i utbyggingsprosjekter. Blågrønn faktor vil bidra til å 
sikre at areal for den blågrønne strukturen blir ivaretatt, 
samt å dempe skader fra kraftigere og mer nedbør, 
fremme økologiske og estetiske kvaliteter, utvikle 
jordsmonnet, forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet 
og legge til rette for bedre uterom.

FUNKSJONS- OG DESIGNPLAN FOR GATER, TORG OG 
PARKER I SKI SENTRUM
Hensikten med planen er å synliggjøre hvordan 
offentlige og private aktører som utvikler Skis byrom 
bør prioritere arealer til gående og syklende, gode 
oppholds- og møbleringssoner, varelevering, belysning, 

-  veiledere og temaplaner

Veiledere og temaplaner Nordre Follo 
kommune

overvannshåndtering, vegetasjon, korttidsparkering 
og sykkelparkering. Planen er veiledende, ikke juridisk 
bindende. Den skal fungere som et viktig grunnlag 
i utarbeidelsen av alle detaljreguleringsplaner i Ski 
sentrum. Planområdet ligger utenfor Ski sentrum, men 
grenser til Vestveien som er del av områdereguleringen 
for Ski sentrum, og med en bymessig utvikling av 
Finstad-området kan noe av planens innhold være 
relevant. 

TEMAPLAN FOR MOBILITET
Våren 2020 startet kommunen opp et planarbeid 
som skal resultere i en temaplan for mobilitet for 
den nye kommunen. Planen skal inkludere mål, 
satsingsområder og tiltak innenfor sykkel, gange, 
kollektivtransport,	parkering,	trafikksikkerhet,	
tilgjengelighet/universell utforming og ny teknologi/
innovative transportløsninger. Som del av arbeidet 
inngår også arbeid med å lage en sykkelstrategi 
og parkeringsstrategi for den nye kommunen.  
Grønn mobilitet blir et viktig tema i utviklingen av 
planområdet. 

KLIMA- OG ENERGIPLAN
Planen er under utarbeidelse og politisk planvedtak 
er berammet til utgangen av 2020. Innsatsområder 
vil	bl.a.	være	reduksjon	av	utslipp	fra	veitrafikk	
(tilrettelegge for grønn mobilitet og fortette rundt 
stasjoner) og mer klimavennlig kommunal bygging. 

PLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET
Trafikksikkerhetsplanen	er	planlagt	lagt	frem	til	politisk	
behandling i desember 2020. Etter dette vil det bli 
utarbeidet	årlige	handlingsplaner	for	trafikksikkerhet,	
der det prioriteres hvilke tiltak som skal gjennomføres.

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD
På oppdrag fra regjeringen inviterte Miljødirektoratet 
alle landets kommuner til å delta i et pilotprosjekt i 
2016. Hensikten var å la noen kommuner utarbeide 
en egen kommunedelplan for naturmangfold. Denne er 
ikke tilgjengelig p.d.d. 

Illustrasjon fra ”Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum”
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Sykkelstrategien har som utgangspunkt at Ski skal ha 
en ambisiøs sykkelstrategi, som legger til rette
for at det blir attraktivt og trygt å sykle. Ski er som 
allerede omtalt, utpekt som regional by i Regional 
plan for areal og transport, og målsettingen er at 
veksten i persontransport i området skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette betyr i 
praksis at dersom Ski etter hvert har dobbelt så 
mange innbyggere, skal det likevel være nullvekst i 
personbiltransporten. I nye reguleringsplaner skal det 
derfor satses på sykkel og sykkelparkering framfor bil 
og parkering for bil.

Strategien angir 9 hovedinnsatsområder, med forslag 
til konkrete tiltak på ulike strekninger i kommunen som 
i dag har dårlig eller ingen sykkelinfrastruktur:
• Mest mulig sammenhengende sykkelveinett
• Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra skole, 

barnehage og fritidsaktiviteter
• Arealplanlegging og byggesaksbehandling som 

legger til rette for mer sykling
• Bedre sikkerhet for syklister
• Prioritere vedlikehold/drift av sykkelveier, sykkelfelt 

og gang- og sykkelveier
• Kampanjer og informasjonsarbeid for å øke 

andelen syklende
• Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – 

samarbeid med næringsliv
• God sykkelparkering
• Utvide kommunens El- sykkelordning

-  sykkelstrategi 

Sykkelstrategi Ski kommune 
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Kartet viser gjeldende regulering innenfor det aktuelle 
planområdet (områderegulering Ski vest), de to 
detaljreguleringene innenfor områdereguleringen (nord 
for det aktuelle planområdet), og gjeldende regulering i 
områdene rundt forøvrig.

I forbindelse med områdereguleringen ble det 
utført ROS-analyse (”Risiko- og sårbarhetsanalyse 
for Områderegulering Ski vest”, 28.11.2014, 
rev. 22.12.2014) og kulturminnerapport 
(”Områderegulering Ski Vest - Delrapport Kulturminner 
30.11.2014”), som har bidratt inn i denne 
stedsanalysen. 

Gjeldende regulering

-  gjeldende regulering
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Områderegulering for Ski vest ble vedtatt 
03.02.2016, og erstatter tidligere regulerings- og 
bebyggelsesplaner innenfor planområdet. 

Områdereguleringen avklarer hovedgrepene og 
rammene for utvikling av området, og stiller krav 
til innhold og utredningsbehov for påfølgende 
detaljreguleringer. 

Planen binder nordre Finstad sammen med Ski stasjon 
og dagens sentrum. Målsetningen for området er en 
bymessig fortetting av høy kvalitet. Det legges til rette 
for funksjonsblanding med rom for både gode bomiljø, 
næringsutvikling og gode fellesfunksjoner og friarealer. 

Planområdet struktureres i en nordlig og en sørlig 
hoveddel på hver side av den allerede etablerte øst-/
vestgående gang- og sykkelveien gjennom området, 
som foreslås utvidet til et friområde der Finstadbekken 
kan gjenåpnes. 

Med henvendelse mot friområdet legges det på 
nordsiden av den sentrale ferdselsåren til rette for
etablering av offentlige funksjoner, som utgjør et 
vesentlig tilskudd og kompliment til funksjoner og tilbud 
i Ski sentrum. Nord for de offentlige funksjonene ligger 
den bevaringsverdige, og til dels fredete Magasinleiren, 
som skal fylles med nye, utadrettede funksjoner. 
Arealene som omkranser Magasinleiren vil utvikles for 
boligformål med variert karakter.

Området sør for det gjennomgående friområdet 
vil hovedsakelig utvikles til et variert boligområde. 
Nærmest Vestveien tenkes en tettere sentrums-
bebyggelse med torgdannelse mot Vestveien.
Bebyggelsen her vil få blandet bruk med stort innslag 
av kontor, forretningsarealer tilsvarende et lokalsenter 
for den nye bebyggelsen og innslag av boliger.

Områderegulering Ski vest

-  områderegulering, generelt

Det legges til rette for etablering av barnehager 
både i nordre og søndre del av planområdet, og 
for omsorgsboliger i nordre del. Friområde, gode 
utearealer og gjennomgående gangforbindelser med
variert karakter sikres. Hovedatkomst for bil til 
området vil være fra Villenga i sør og ny adkomstvei fra 
Vestveien i nord. 

Hensynssone 570_4 er en 30 meter bred sone som 
går diagonalt over søndre del av planområdet, fra 
Vestveien til Søndre Tverrvei. Innenfor sonen skal 
Oldtidsveien sikres bevart. Det åpnes for at traseen 
kan justeres på kortere strekninger for å tilpasses ny 
bebyggelsesstruktur, ettersom den historiske traseen 
ikke er kartfestet. 

Utdrag fra rekkefølgekrav (ikke uttømmende):
• Anlegg	for	VA,	grøntdrag,	flomveier	og	fysisk	

sikring mot avrenning av overvann/ drensvann 
til	eksisterende	bebyggelse,	harde	flater	og	
overvannsledning i og rundt planområdet, skal 
være anlagt og godkjent for hvert felt før første 
brukstillatelse gis

• For områder avsatt til boligbebyggelse og bolig/ 
tjenesteyting kan ny bebyggelse ikke tas i bruk 
før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 
energiforsyning, transport og veinett, herunder 
gang- og sykkelveier, vann, avløp, barnehage og 
skolekapasitet i nødvendig grad er etablert

• Offentlig vei skal reguleres i hele sin strekning i 
første detaljregulering av felt som har atkomst fra 
veien

• Det skal ikke gjennomføres utbygging før 
nedgraving og/ eller omlegging er sikret for 
høyspentledningen mellom trafostasjonene på 
Finstad og Kjeppestad. Trasé for nedgraving av 
høyspentlinje fastsettes ved første regulering av 
gjeldende felt

• Ved første detaljregulering skal det være 
gjennomført en detaljert vannlinjeberegning for å 
beregne	mer	eksakte	flomhøyder.	Det	skal	angis	en	
hensynssone	for	flom	og	denne	skal	dimensjoneres	
og	sikres	for	å	tåle	en	eventuell	200-årsflom	i	
samsvar med TEK



Ski vest Finstadlundhagem 15/76

Utvalget er ikke uttømmende mht. hva som er relevant 
innenfor planområdet, men synliggjør momenter 
vi mener er spesielt viktige å hensynta i det videre 
arbeidet med mulighetsstudiet: 

5.1 Rekkefølgekrav
5.1.1 Tekniske anlegg/felles infrastrukturtiltak
• For områder avsatt til boligbebyggelse og bolig/

tjenesteyting kan ny bebyggelse ikke tas i bruk 
før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 
energiforsyning, transport og veinett, herunder 
gang- og sykkelveier, vann, avløp, barnehage og 
skolekapasitet i nødvendig grad er etablert.

• Før igangsetting av anleggsarbeider i B/T5 og 
B/T/K1 skal oldtidsveien merkes av regional 
kulturminnemyndighet med tydelige bånd eller 
gjerder for å hindre skader.

• Offentlig vei skal reguleres i hele sin strekning i 
første detaljregulering av felt som har atkomst fra 
veien.

• Det skal ikke gjennomføres utbygging før 
nedgraving og/eller omlegging er sikret for 
høyspentledningen mellom trafostasjonene på 
Finstad og Kjeppestad. Trasé for nedgraving av 
høyspentlinje fastsettes ved første regulering av 
gjeldende felt.

(Rekkefølgekravene er under revidering og forventes 
vedtatt høst 2021). 

6.2 Bebyggelsens plassering og høyder
• Bebyggelsens plassering skal angis ved 

byggegrenser ved detaljregulering.
• Bebyggelsen skal ha varierte høyder innenfor de 

maksgrenser som oppgis for respektive felt i §§ 
7- 16 

(Høydene som oppgis er maks. byggehøyde over 
ferdig planert terreng. Det forutsettes at høydene

Utdrag fra bestemmelser områderegulering 
Ski vest

-  områderegulering, viktige bestemmelser

innenfor feltene skal være variert, og at kun en del av 
ny bebyggelse skal bygges med maks. høyde,
dette for å oppnå variasjon i typologi, boligtyper og 
arkitektonisk uttrykk.)

6.4 Estetikk og utforming
• Fasader skal brytes opp slik at store, monotone 

flater	unngås.	Fasader	skal	bygges	med	varige	
kvalitetsmaterialer og detaljer som gir et urbant 
uttrykk.	Krav	til	utforming	skal	spesifiseres	
nærmere i detaljreguleringsplan.

• I alle områder med boliger skal det innpasses 
offentlig tilgjengelige fotgjengerforbindelser 
gjennom feltene.

6.6 Parkering
• Boliger skal ha bilparkering i henhold til følgende 

norm, som angir maksimumstall:
1-roms - 0,4 plasser pr. boenhet inkl. gjesteparkering
2-roms - 0,8 plasser
3-roms – 1,1 plasser
4-roms – 1,2 plasser
• Det skal etableres 2,5 sykkelplasser/100 m² bolig. 

Sykkelplassene til boligene skal hovedsakelig 
ordnes i underjordisk eller lukket anlegg. 

6.7 Uteoppholdsarealer
• Felles uteoppholdsarealer (MUA) skal være 25 

% av boligenes BRA. Minimum 75 % av felles 
uteoppholdsarealer skal ligge på terreng eller 
dekke/lokk over gateplan. Øvrig del av felles 
uteoppholdsarealer kan plasseres på takterrasser, 
felles for beboerne.

• Arealene skal ha gunstig beliggenhet og være 
solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn. Mellom 
bygninger og felles uteoppholdsareal skal høyde/
lengdeforholdet være minimum B>1,0 H.

6.10 Blågrønn faktor
• Ved alle nye tiltak skal åpne løsninger så vidt mulig 

benyttes, og følgende minimumskrav til blågrønn 
faktor (BGF) skal oppfylles:

 Utbygginger/ prosjekter: 0,8
 Allment tilgjengelige gater og plasser: 0,4

6.15 Støy
• Grenseverdier for utendørs støy i Miljøvern-

departementets retningslinje T-1442/2012 tabell 3 
skal legges til grunn for gjennomføring av planen.

• Avvik fra grenseverdiene tillates for bebyggelse 
langs Søndre Tverrvei, Vestveien og Villenga 
under følgende forutsetninger: For boenheter hvor 
støynivå	fra	veitrafikk	utenfor	vinduer	til	rom	med	
støyfølsom bruksformål overskrider Lden=55 dB 
skal minimum 50 % av oppholdsrommene, hvorav 
minst ett soverom i hver boenhet ha vindu mot 
stille side (støynivå under Lden=55 dB).

• Alle leiligheter skal ha privat uteareal på stille 
side eller enkel tilgang til felles uteareal hvor 
støygrensene gitt i tabell 3 i T-1442/2012 er 
tilfredsstilt.

§9 BOLIG/ TJENESTEYTING (BARNEHAGE), FELT B/
T4 – B/T6
Feltene kan benyttes til boligformål og/ eller 
barnehage. Jfr. også § 6.3.

Tillatt utnyttelse skal ikke overstige:
Felt B/T4: BRA = 24.500 m²
Felt B/T5: BRA = 32.500 m²
Felt B/T6: BRA = 26.000 m²

Tillatt høyde skal ikke overstige 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 26m over ferdig planert terreng.

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.

§12 BOLIG/FORRETNING/TJENESTEYTING/ KONTOR, 
FELT B/F/T/K1
Andel boliger skal ikke overstige 40 % av samlet BRA. 
Forretningsarealer skal ikke overstige BRA = 3.000 
m². Plasskrevende handel tillates ikke i området.
Tillatt utnyttelse skal ikke overstige BRA = 27.500 m².

Tillatt høyde skal ikke overstige maks. bygningshøyde 
33 m over ferdig planert terreng. Lokalt ved torg 
tillates en høyere enkeltbygning med krav til høy 
kvalitet.

Det skal etableres et offentlig tilgjengelig torg med 
min. 800 m² innenfor feltet

13 BOLIG/TJENESTEYTING/KONTOR, FELT B/T/K1
Andel boliger skal ikke overstige 40 % av samlet BRA.
Inntil 5 % av samlet BRA kan brukes til lokale 
forretninger og tjenesteyting.

Tillatt utnyttelse skal ikke overstige 26.000 m²

Tillatt høyde skal ikke overstige maks. bygningshøyde 
29 m over ferdig planert terreng.

18 FRIOMRÅDE, FELT GF1, GT1-GT6
Friområder skal være felles for all ny bebyggelse 
innenfor planområdet. Samtlige friområder skal 
være allment tilgjengelige. Det skal innpasses 
turstier gjennom friområdene. Overordnede gang- 
og sykkelveier skal dimensjoneres slik at de er 
fremkommelige for utrykningskjøretøyer.

18.3 Felt GT1-GT6
Endelig plassering og avgrensning av felt GT5 
kan justeres ved detaljregulering. Funksjonen 
som hovedforbindelse mellom turdrag GT1 og 
GT6/skogsområde sørvest for planområdet skal 
opprettholdes.
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B/T6

B/T5

B/T4

maks.40% boliger 
maks. 3000 m² forretning
ikke plasskrevende handel
min. 800 m² off. tilgjengelig torg

maks.40% boliger 
inntil 5% lokale forretninger 
og tjenestting

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

off. tilgj.
utearealer

plassering og 
avgresning kan 
justeres

o_GT5

bolig/ tjenesteyting (barnehage)

bolig/ forretning/ 
tjenestyting/ kontor

bolig/ tjenestyting/ kontor

B/F/T/K1

B/T/K1
26.000 m² BRA
160%-BRA

32.500 m² BRA
157%-BRA

27.500 m² BRA
316%-BRA

26.000 m² BRA
220%-BRA

24.500 m² BRA
184%-BRA

20 m/ 6 etg.

20 m/ 6 etg.

33 m/ 10 etg.

29 m/ 9 etg.

50% langs GT3:

26 m/ 8 etg. 

20 m/ 6 etg.

BB2
18.000 m² BRA
182%-BRA

BB3
11.300 m² BRA
199%-BRA

BB1
17.000 m² BRA
121%-BRA

5 

10 9 9

6
4

8 

8 8 

Diagrammet viser den maksimale utnyttelsen 
og maksimale høyden som tillates per felt i 
områdereguleringen, samt andre relevante 
bestemmelser mht. formål. 

Utnyttelse og høyder per felt

-  regulering, oppsummert
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Felt BB1 og B/T1 i områdeplan Ski vest

Boligbebyggelse
Barnehage

Kjøreveg
Fortau
Gatetun
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal

Turdrag

H570 Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Faresonegrense

Bygg, kulturminner som skal bevares

Regulert fotgjengerfelt

23.03.2017 15/2597

19.06.2015

Lagt til GTD4 og H370_3, justert byggegr. 22.05.2017
Endr. i hht. vedtak 14.06.2017 05.07.2017

14.06.2017 21/17
10.07. - 08.09.2017

Byggegrense justert. Avkjørsel BB1 justert. 11.10.2017

22.11.2017 46/17

Regulert parkeringsfelt

Rettet plan etter vedtak KST 29.11.2017

29.11.2017 147/17

04.01.2018

Detaljregulering for felt BB1 og BT1 
(plannr. 201508)

Områderegulering for Ski vest skal videreføres og 
detaljeres gjennom utarbeidelse av detaljreguleringer 
for de enkelte delfelter. Detaljreguleringen for felt BB1 
og BT1 er første detaljregulering for del av området 
nord for Finstadbekken. Planen skal legge til rette for 
et første utbyggingstrinn med ny boligbebyggelse 
nordvest for den fredede bebyggelsen i Magasinleiren, 
samt mulighet for etablering av barnehage. Ny 
adkomstvei fra Vestveien og sikring av turdrag inngår 
også i den første detaljreguleringen. 

Målsetningen for området følger intensjonen i vedtatt 
områderegulering for Ski vest om bymessig utvikling 
med høy kvalitet. Det skal legges til rette for et godt 
bomiljø med gode fellesfunksjoner og utearealer. 
Utviklingen skal ta hensyn til bevaringskvaliteter 
i Magasinleiren og sikre fremtidig bruk av vernet 
bebyggelse i Oppsynsmannstunet.

Planen legger opp til at det bygges til sammen 7 
boligblokker i variert størrelse. I nord planlegges 3
mindre blokker i opp til 4 etasjer, som trappes ned til 3 
etasjer mot nabobebyggelse og mot fredet bebyggelse 
i Depottunet. Vest i området planlegges blokker i 
opp til 5 etasjer, med nedtrapping til 4 og 3 etasjer. I 
sørvest tillates et punkthus i opp til 8 etasjer.

Byggetiltak er godkjent og bebyggelsen under 
oppføring. 

-  detaljregulering (innenfor områdeplanen)
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Detaljregulering for felt BB2 og BB3
(plannr. 201709)

Planen skal legge til rette for utbygging av ny 
boligbebyggelse sørvest og sørøst for den fredete 
bebyggelsen i Magasinleiren, som andre trinn 
av boligutvikling i Ski vest. Det ble valgt å starte 
utbyggingen med felt BB1 grunnet nærheten til 
eksisterende boligbebyggelse, for deretter å 
fortsette med felt BB2 og BB3 for å etablere et 
sammenhengende miljø rundt Magasinleiren.

Planene for Magasinleiren vektlegger konsentrert 
arealbruk, effektiv infrastruktur og gradvis overgang
fra eksisterende småhusbebyggelse til mer bymessig 
boligbebyggelse. Utformingen av boligbebyggelsen 
er en videreføring av illustrert prosjekt i område-
reguleringen, der ny boligbebyggelse tar opp i seg 
retninger/ organisasjonsprinsipper i Magasinleirens 
bygningsmiljø. 

Bebyggelsestypene spenner fra byvillaer til mindre 
blokker	og	fleretasjers	punkthus.	Visjonen	er	moderne	
byboliger i grønne omgivelser, med kvaliteter som i 
en hageby. Bebyggelsen organiseres i mindre tun og 
grupper, som vil fungere som naboskap.

-  detaljregulering (innenfor områdeplanen)
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kap.3 historisk utvikling
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Planområdet er del av den fruktbare Follo-sletten, et 
utstrakt, tidlig kulturlandskap. Det skrår slakt fra vest 
mot øst og har et lokalt høydedrag mellom Villenga og 
Søndre Tverrvei (skogsområdet). 

Historisk utvikling

”Milekart” fra 1799 
Landbruksområder/ tidlige bosetninger ses i form av 
gårdstun og kulturlandskap. I tillegg vises gravhauger 
og skålegroper som synlige spor av tidlig bosetting. 
Utenfor planområdet ligger gårdsanleggene Monsrud 
og Finstad. Nord for planområdet vises ”Finstadhytte” 
og ”Villingbierget” med vei nord-sør gjennom 
planområdet. Veien til Contra/ Ski kirke er i nord 
avmerket som Kongevei (Gamle Nordbyveg). 

1799
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”Milekart” fra 1884
Kartet viser gårdsbebyggelse, deriblant Finstad gård, 
veisystemer, elveløp (med Finstadbekken som del av 
områdets	jordbruksarealer)	og	topografi.	Jernbanen	
åpnet i 1879 og la grunnlaget for bosettnings- og 
næringsstrukturen Follo har i dag. 

Historisk kart fra ca. 1871 
Kartet	viser	topografi,	gårdsanlegg,	vegetasjon	og	
elveløp, samt vei mellom Monsrud og Finstad, og ny 
vei fra Finstad lagt vest for planområdet opp til gamle 
Nordbyveg og Kjælstadveien (ca. 1650). Finstad gård 
er vist utskilt fra Finstad Søndre (skjedde i 1823). 

1871 1884

-  historisk utvikling
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1956 1978 1979

1987 2002 2008

2011 2013 2019

Flyfotoene viser at planområdet har gjennom gått 
få endringer i nyere tid. Omgivelsene har imidlertid 
endret seg, fra å være omgitt av rene jordbruks- 
og skogsarealer, til utbygging av militærleiren 
fra 1890-årene og stadig nye boligområder i 
etterkrigstiden, de siste utbygd 2013-2017 (sørvest 
for planområdet).

Planområdet er fortsatt ubebygd (med unntak av 
en midlertidig barnehage), og har i lang tid vært del 
av det store jordbrukslandskapet rundt Ski tettsted. 
Landbruksarealet dyrkes fortsatt av driveren av 
Finstad gård. Derfor har det bare vært tilgjenglig 
som rekreasjonsområde vinterstid. Søndre del av 
planområdet består av blåbærgranskog med innslag av 
løvtrær. 

Finstadbekken grenser til planområdet i nord. Den har 
ligget som en forbindelse i øst-vest retning i lang tid. 
Bekken er åpen fra transformatorstasjonen og frem til 
krysningen med Vestveien. Vest for trafoen går bekken 
i kulvert. 

Fra 2000-tallet skjer det store infrastrukturelle 
endringer: I bildet fra 2002 ser vi at Vestveien har 
blitt utbygd, og i 2008 har også Søndre Tverrvei 
blitt etablert gjennom det tidligere skogsområdet. 
I forbindelse med utbygging av Finstad hageby og 
tilliggende blokkbebyggelse, ble også veien Villenga 
utbygdt.	Masser	har	blitt	flyttet	internt	på	området	
i forbindelse med dette (bl.a. brukt barnehagenes 
uteområder). 

Fra å ha ligget som del av et åpent, ubebygd 
område, har det aktuelle planområdet blitt stadig mer 
omkranset av bebyggelse og veier, og ligger i dag 
igjen som en grønn lunge i et ellers utbygd område. 

Nyere historie

-  nyere historie
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Skogen	sør	i	planområdet	inneholder	flere	kjente	
kulturminner. I forbindelse med planlagt trasé for 
dobbeltspor gjennom daværende Ås og Ski kommune, 
ble det i 1991 foretatt utgravning av en gravhaug som 
lå	i	konflikt	med	utbyggingsplanene	ved	Finstad	gård.	
Gravhaugen viste seg å inneholde to graver, og er 
datert til 300-tallet e.kr. (yngre romertid). Det ble også 
gjort funn inntil gravhaugen som var eldre enn graven.
Funn av bl.a. ravperler (som føres tilbake til Østersjøen) 
sammen med keramtikktypene i graven tyder på et 
kontaktnett sørover i Skandinavia og Europa. 

Det ble gjort betydelig funn, hovedsakelig av 
kokegroper og stolpehull, under Kulturhistorisk 
museums utgraving i forbindelse med regulerings-
planen for Finstad Nordre i 2008. Funnene viste at 
det har vært aktivitet i området fra yngre bronsealder 
til yngre jernalder. Det ble også gjort funn av en 
Kufisk	mynt,	datert	til	ca.	860	e.Kr.	ved	Oldtidsveien,	
som tyder på handel og ferdsel i området på dette 
tidspunktet. 

Kulturminner fra nyere tid inkluderer husmannsplassene 
”Ødegården” og ”Midtskog”. Det er stor usikkerhet 
rundt eksakt lokalisering av disse (de er registrert 
manuelt og ikke endelig koordinatfestet). Utgravning 
av  ”Ødegården” viste at det her var dyrket i 
middelalderen, muligens også tidligere. Ski har hatt et 
betydelig antall husmansplasser, anlagt mellom 1600 
og	tidlig	1900,	som	man	kan	finne	tufter	etter	idag.	En	
husmann	hadde	arbeidsplikt	på	gården,	og	fikk	dyrke	
til eget bruk, men eide ikke jord. Husmannsplassene 
ble lagt på gårdens grunn, ofte på de mest marginale 
områdene. De enkleste plassene bestod bare av 
en stuebygning på 6x8 m, og rundt kunne det være 
åkerteiger	og	rydningsrøyser,	som	man	kan	finne	spor	
av i dag. 

Kulturminner og kulturmiljø

-  kulturminner og kulturmiljø
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Kjølstadveien (ca. 1650) 

Kjølstadveien 
(ca. 1650) 

Oldtidsveien
(ukjent alder)

historiske veifar (ukjent alder)

Historiske veifar

-  historiske veifar

Oldtidsveien strekker seg gjennom skogholtet fra 
Vestveien i øst til Søndre Tverrvei i sør. Det historiske 
veifaret er av ukjent alder, og det er heller ikke kjent 
om dagens sti sammenfaller med den opprinnelige 
traséen. Grunnet dens møte med Finstad gård, er det 
sannsynlig at den har gått gjennom gårdstunet.

Det er ikke gjennomført arkeologisk registerering av 
Oldtidsveien. 

Gamle Nordbyveg

Kjølstadveien

Fredrikhaldske 
kongevei

Kjølstadveien (ca. 1650) 

Kjølstadveien 
(ca. 1650) 

Oldtidsveien
(ukjent alder)

historiske veifar (ukjent alder)
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Oldtidsveien ligger i dag som en tydelig sti gjennom 
skogsområdet sør på planområdet. Den har en variert 
karakter med ulike partier av bjørkeskog, granskog, 
blandingsskog, lysninger og fjell i dagen. 

Vegetasjonen	er	det	som	rammer	inn/	definerer	det	
historiske veifaret, og vil være et viktig element når 
stien skal bevares samtidig som området bygges ut. 

Oldtidsveien
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H570_4

H570_1-3

H730_1-2

hensynssone bevaring kulturmiljø

hensynssone båndlegging 
etter lov om kulturminner

 hensynssone oldtidsvei
 

H570_4

H570_1-3

H730_1-2

hensynssone bevaring kulturmiljø

hensynssone båndlegging 
etter lov om kulturminner

 hensynssone oldtidsvei
 

I områdereduleringen ligger Oldtidsveien innenfor 
hensynssone bevaring kulturmiljø, med følgende 
bestemmelser:

§ 24 Hensynssone- Oldtidsvei, H570_4 
Innenfor hensynssone for innpasning av oldtidsvei 
i felt B5 og K2 skal det ved detaljregulering sikres 
trasé for oldtidsveien gjennom området, basert 
på dokumenterte registreringer fra regionale 
kulturminnemyndigheter. Oldtidsveien skal være 
offentlig tilgjengelig. Det tillates mindre justering 
av dagens trasé. Ny bebyggelse skal tilpasses 
oldtidsveien.

Kommuneplanens bestemmelser fastslår at 
kulturminner og kulturmiljø skal vektlegges som 
identitetsskapende elementer og være et viktig 
premiss i utbyggingspressede områder. Ved 
planlegging og utbygging skal det legges vekt på å ta 
vare på det overordnede natur- og kulturlandskapet, 
verneverdige bygninger og kulturminner. Verdifulle 
kulturlandskap og gamle ferdselsårer skal bevares 
og ny bebyggelse henynsynta disse. Kommunen skal 
ha spesiell oppmerksomhet mot kulturlandskapet i 
randsonen rundt tettstedene.

Hensynssoner kulturminner i 
områdereguleringen

-  kulturminner i områdereguleringen
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kap.4 natur
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Randsonen rundt Magasinleiren, arealet øst for Finstad 
skole (”Hundremeterskogen”), samt søndre del av 
planområdet, er skogkledd.

Lengst nordvest er det hovedsakelig ung løvskog, øst 
for Finstad er det noe eldre skog med innslag av gran, 
og i søndre de av planområdet er det blåbærskog med 
grupper av løvtrær. 

I de eldre boligområdene er det en del større 
enkelttrær, mens de nye boligområdene preges 
av mangel på variasjon og høyere vegetasjon 
(hovedsakelig er det kun små busker og gressplener, 
og få trær). 

Finstadbekken grenser til planområdet i nord og renner 
ut i Østensjøvann naturreservat. Bekken er åpen fra 
transformatorstasjonen og frem til Vestveien. Vest for 
trafoen går bekken i kulvert. Bekkeløpet planlegges 
restaurert. 

Blågrønne strukturer

-  blågrønne strukturer
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dyrket mark

grøntareaer

lekeplasser

idrettsplasser

skog

Naturtyper

-  naturtyper 

Planområdet preges i dag av store, åpne arealer; 
dyrket	mark	og	grønne	flater	mellom	Finstadbekken	
og Villenga, og skog sør for Villenga. Også området 
nord for Finstadbekken består i dag hovedsakelig av 
grøntarealer med skogsholtet ved siden av Finstad 
skole som en viktig ressurs for nabolaget. 

I de eksisterende boligområdene ligger felles 
utearealer som sentrale lekefelt, og ellers ligger det 
grønne som restarealer og buffer mot veiarealer. 

dyrket mark

grøntareaer

lekeplasser

idrettsplasser

skog
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dyrket mark

grøntareaer

lekeplasser

idrettsplasser

skog

turdrag/ friområde/ 
vegetasjonsskjerm i
områdereguleringen

regulert
friområde

regulert vegetasjonsskjerm

regulert turdrag

regulert turdrag

Fremtidig grønnstruktur (eksisterende 
kombinert med områderegulering)

-  fremtidig grønnstruktur

I områdereguleringen er lite av de dagens grønne 
kvaliteter bevart og videreført. Det ligger en tydelig 
grønnstruktur i områdereguleringen, men arealene 
avsatt til dette på plankartet er svært begrenset og 
ikke proporsjonalt ift. byggefelter.

Det er lite grønt i områdereguleringen og det 
som	finnes	er	kun	smale	korridorer.	Det	vil	derfor	
bli nødvendig å få inn mer grønt som del av 
byggefeltetene. 

dyrket mark

grøntareaer

lekeplasser

idrettsplasser

skog

turdrag/ friområde/ 
vegetasjonsskjerm i
områdereguleringen

regulert
friområde

regulert vegetasjonsskjerm

regulert turdrag

regulert turdrag
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Søk i artsdatabanken viser ingen registreringer av 
truede arter eller verdifulle naturtyper innenfor eller i 
umiddelbar nærhet av planområdet. Det er heller ingen 
regsistrerte oppholdsområder eller trekkveier for vilt. 

Innenfor planområdet er sommerfuglen kløverblåvinge, 
som er en nær truet art, registrert to steder. 

Langs	Søndre	Tverrvei	er	det	registrert	flere	fremmede	
arter. 

Registrerte arter

-  registrerte arter
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I forbindelse med områdereguleringen ble det 
utført ROS-analayse for området, der blant annet 
naturrrelatert risiko ble vurdert og ingen tiltak funnet 
nødvendig, som oppsummert her: 

• Flom: Finstadbekken renner gjennom planområdet 
(områdereguleringen). Planområdet ligger helt 
øverst i nedbørsfeltet med lite sannsynlighet 
for	flom.	Kommunen	stiller	krav	til	fordrøyning,	
overvannshåndtering og blågrønn faktor. 

• Radon/stråling: Moderate mengder, tiltak er ikke 
nødvendig. 

• Vind, nedbør, tørke, ras/skred: Ikke aktuelt 
• Endret lokalklima: Bebyggelsen må planlegges 

mht. lokaklima, slik at feks. fjerning av vegetasjon 
og nye bygninger ikke gir ugunstige vindforhold. 
Ved detaljregulering skal det redegjøres for 
lokalklima, spesielt når det gjelder lekeområder og 
torg. 

• Grunnforhold: I følge NGUs løsmassekart er det 
tykk strandavsetning og tykk marin avsetning i 
store deler av planområdet, med fare for kvikkleire. 
Grunnundersøkelser er gjennomført for felt G/T 6, 
se neste side. 

Naturfare

-  naturfare

 14 

Konklusjon 

 

Oppsummering i risikomatrise 

 
 

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) KATASTROFALT (5) 

MEGET SANNSYNLIG (4) 
     

SANNSYNLIG (3) 

Lokalklima 
 

Renseanlegg for avløp 
Støy 
Follo DPS (anleggsfase) 
Kraftledning 

   

MINDRE SANNSYNLIG (2) 

Flom  
Trafostasjon 
Eksisterende overvannsled-
ninger 
Kulturminner 
Politistasjonen 
Follo tingrett 

Radon 
Kvikkleire 
Trafikk/transportnett 
Slukkevannskapasitet 
Eksisterende vannledning, 
spillvannsledning, veier og 
gangveier 
Vibrasjoner 
Luftforurensning 
Forurensning (anleggspe-
riode) 
Villenga bhg 
Finstad skole 
Barns leke og opp-
holdsareal 
Finstadbekken 

 Forurenset grunn  

LITE SANNSYNLIG (1) 
     

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens 

Frekvens 

Utdrag fra risiko- og sårbarhetsanalyse for ”Områderegulering Ski vest” 



Ski vest Finstadlundhagem 33/76

Det er nylig utført grunnundersøkelser på B/T6. Dybde 
til fjell varierer fra 2,5 m på søndre del av feltet til 16,5 
m på nordrøstre del av feltet. Det ble funnet noe, men 
lite forurensing; grunnen er å betrakte som ren og 
utbyggging kan skje uten at det utarbeides tiltaksplan.
Grunnvannstanden er høy (målt til 0,7 m under 
bakkenivå to steder). 

Grunnforhold 

-  grunnforhold
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Fjellkontrollboring
Dreietrykksondering
Totalsondering

Boret dybde + (boret i fjell)Borhull nr.

Enkel sondering

Dreiesondering
Innmåling: UTM32, NN2000, GEOGRUNN AS, 12.08.2020 

Fjell i dagen

Borboknr.: 

Lab.boknr.: 

Skovling

Kartgrunnlag: fkb_out.dwg, fra Dropbox, 19.08.2020

Terraplan

Utdrag fra ”Finstad BT6 - Geoteknisk rapport grunnundersøkelse, revisjon 1, 04.09.20.”
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kap.5 landskap/ 
strukturerende elementer



Ski vest Finstadlundhagem 35/76

stigende terreng

flatere områder

1 meters koter 

stigende terreng

flatere områder

1 meters koter 

Planområdet skråner fra vest mot øst. På den sørlige 
delen er det et lokalt høydedrag, som gir en markant 
nivåforskjell mellom planområdet og Søndre Tverrvei 
i sør, og også en tydelig ”bakvegg” i/ avgrensning 
av landskapsrommet som den nordre delen av 
planområdet utgjør. 

I nyere tid er mindre overskuddsmasser fra 
anleggsvirksomhet arrondert lokalt, bl.a. til å lage 
varierte, kuperte uteareaer for barnehager.

Det er ingen markerte siktlinjer innenfor planområdet, 
men fra den nordre delen har man utsikt mot Ski 
sentrum. Fra høydedraget i sør begrenses utsikten i 
dag av tett vegetasjon. 

Topografi

-		topografi
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bolig, blokkbebyggelse

bolig, rekkehus ol. 

bolig, ene-/tomanns-/flerannsbolig

næring 

tjenesteyting 

Tilliggende boligbebyggelse mot vest er blandet 
småhusbebyggelse med relativt lav utnyttelse. 
Rett sør for felt B/T6 ligger boligblokker i opp til 6 
etasjer, og vest for dette ligger Finstad hageby med 
tett rekkehusbebyggelse, som også er relativt nylig 
oppført.  

På østsiden av Vestveien er det de siste årene etablert 
kontorbygg, tinghus og politistasjon langs veien. Disse 
er oppført som frittstående bygg med ulik form og 
uttrykk og omgitt av ubebygde (rest)arealer. 

Med hovedsakelig boligbebyggelse, noe offentlig 
tjenesteyting og innadvendte næringsbygg, er det 
ingen aktive fasader i området. 

Omkringliggende områder - karakter, 
funksjoner og historikk 

-  områdekarakteristikk

Finstad 
hageby

Finstad park

Nordre 
Finstad Finstad gård

Finstad 
skole

Magasinparken

Ahus- seksjon IR 
Nordbyhagen Follo 
DPS

Villenga 
barnehage

nærings-
bebyggelse

punktbebyggelse 
(bolig) under 
utbygging

bolig, blokkbebyggelse

bolig, rekkehus ol. 

bolig, ene-/tomanns-/flerannsbolig

næring 

tjenesteyting 
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NORDRE FINSTAD

Ferdigstilt: 1971
Størrelse: 260 enheter (172 rekkehus+88 atriumhus)
Arkitekt: Herman Riseng
Utbygger: -

Nordre Finstad er et av få norske områder med 
atriumhus. Kombinasjonen atriumhus med rekkehus, 
gjør feltet helt unikt i norsk målestokk. Stilen er typisk 
for 1970-årene; funksjonelt, nøkternt og homogent. 
Enhetene er små og effektive. Reguleringsplanen, 
vedtatt i 1969, omfattet ikke bare plassering av 
bebyggelsen, men også detaljert plan for friområder, 
garasjeanlegg og hageanlegg/beplantning. En 
mindre endring i reguleringsplanen for feltet ble 
godkjent i 1981, da det ble tillatt å oppføre vindfang/
inngangsparti til atriumhus under visse forutsetninger.

FINSTAD HAGEBY

Ferdigstilt: 2013
Størrelse: ca. 140 enheter 
Arkitekt: Tag
Utbygger: Skanska

Finstad Hageby består av både leiligheter, rekkehus, 
eneboliger i kjede og tomannsboliger. Parkering er 
lagt på bakkeplan ved inngangen til den enkelte enhet. 
Universell utforming var spesielt vektlagt i prosjektet. 

FINSTAD PARK

Ferdigstilt: 2014-17
Størrelse: 260 enheter, ca. 23 400 m2 BRA
Arkitekt: Spor arkitekter 
Utbygger: Skanska

Bebyggelsen består av 10 bygninger i 5 etasjer 
gruppert rundt tre tun. Enkle, kubiske bygningskropper 
med kledning av sementbaserte plater. Leilighetene 
spenner fra 2 til 4-roms på 52-133 m2. Alle har balkong 
eller terrasse mot syd eller vest.

MARKVEIEN, ØST

Ferdigstilt: -
Størrelse: -
Arkitekt: -
Utbygger: -

Sammensatt småhusbebyggelse, fra eneboliger til 
flermannsboliger	og	rekkehus	med	forskjellig	uttrykk,	
volum og byggeår. 

-  omkringliggende boligområder
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Bebyggelsen vest for planområdet er lav, i 1-2 etasjer 
(noen få unntak i 3 etasjer), mens alle byggene som 
utgjør Finstad Park i sørvest er 5-6 etasjer. 

Også i sør og sørøst er det typisk småhusbebyggelse 
i 1-2 etasjer (+saltak), og øst for planområdet er det 
næringsbebyggelse i 2-4 etasjer. Den sammensatte 
bebyggelsen nordøst for planområdet er i 2-4 etasjer.

Punktbebyggelsene som bygges ut rundt Magasinleiren 
i nord, er 4-10 etasjer høye (med en hovedvekt fra 
8-9 etasjer), med den laveste bebyggelsen inn mot de 
fredede bygningene. 

Høyder/ etasjeantall omkringliggende 
bebyggelse

-  høyder omkringliggende bebyggelse 
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B/T5
20 m/ 6 etg.

B/F/T/K1
33 m/ 10 etg.

B/T/K1
29 m/ 9 etg.

B/T4
20 m/ 6 etg.

50% langs GT3:

26 m/ 8 etg. 

B/T6
20 m/ 6 etg.

Diagrammet viser maksimalt tillatt bygningshøyde 
innenfor planområde iht. områdereguleringen. 

Det blir viktig å vurdere høyder i relasjon til 
omkringliggende bebyggelse og solforhold, slik at man 
både oppnår en bærekraftig tetthet og stedstilpasset 
bebyggelse med gode uterom. 

Regulerte og omkringliggende høyder

-  regulerte maks.høyder planområde
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Innenfor analyseområdet er det i dag lite som minner 
om en bymessig bebyggelses- og gatestruktur. Både 
ubebygde	og	bebygde	områder	preges	av	utflytende	
uterom og mangel på hierarki og plassrom. 

Innenfor de enkelte, eksisterende boligområdene er det  
en mer enhetlig/ tydelig gate- og bebyggelsstruktur. 
Her ligger uteområdene som private hager eller felles 
gårdsrom. 

Området øst for planomårdet, er preget av frittstående 
bygg	med	utflytende	uterom.	

Innenfor planområdet er det i dag ingen bebyggelse 
(med unntak av den midlertidige barnehagen), og 
den eneste veien er Villenga. I områdereguleringens 
illustrasjonsplan er det vist en lamellstruktur i nord-
sørretning, med nabolagsenheter gruppert rundt 
halvprivate felesområder. Hele området betjenes med 
bil fra Villenga (ikke kjøring inne på byggefeltene), og et 
nettverk av gang- og sykkelveier. Mot Vestveien er det 
forslått bebyggelse med høyere utnyttelse, og et torg.

Bebyggelsesstruktur og gate-/
byromsstruktur

-  bebyggelsesstruktur og gate-/byromsstruktur

 67 

Refusjonsreglene i plan- og bygningsloven og føringer for fordeling av kostnadene er anbefalt som 
prinsipp for kostnadsfordeling mellom partene. Rekkefølgebestemmelser som grunnlag for 
utbyggingsavtaler vil bli vurdert i forbindelse med detaljreguleringsplaner. 

 

7. MEDVIRKNING / FORHÅNDSUTTALELSER 

For plan med krav om utarbeidelse av konsekvensutredning er det ble varslet oppstart av planarbeid 
samtidig med at planprogram ble sendt på høring. I vedlegg m følger sammenstilling av 
varslingsinnspill med rådmannens kommentarer i forbindelse med politisk behandling av 
planprogram, og med forslagsstillers kommentar ved utarbeidelse av planforslaget. 
 

8. ILLUSTRASJONER 

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
Flere snitt (i målestokk), sol- og skyggestudier og perspektiver ligger som vedlegg til saken i A3-
format. 
 
 

 



Ski vest Finstadlundhagem 41/76

Diagrammet viser eksisterende grønne koblinger 
der Oldtidsveien er den eneste som går gjennom 
planområdet. De grønne forbindelsene kobler 
boligområder, barnehager og skole på Finstad til 
Ski sentrum og skogs-/ friluftsområder i vest og sør 
(Holstadmarka, Kjølstadskogen og Sørliåsen). 

Grønne forbindelser og koblinger til 
naturlandskapet 

-  grønne forbindelser og koblinger
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Solon Eiendom AS

Helse sørøst

K. Jacobsen AS

Hafslund

Ski kommuneHele arealet innenfor planområdet eies av K. Jacobsen 
AS. Dette utgjør ca. 79,3 daa, og inkluderer den 
privat opparbeidede adkomstveien Villenga, som skal 
overskjøtes til Nordre Follo kommune som offentlig 
veianlegg. 

Eiendomsstruktur

-  eiendomsstruktur
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kap.6 mobilitet og målpunkt
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Søndre Tverrvei

VestveienVille
nga/ 

Midtsk
ogen

Både Vestveien og Søndre Tverrvei som avgrenser 
planområdet, er bygget ut i nyere tid og del av 
hovedveinettet i Ski. Søndre Tverrvei har en ÅDT på ca. 
9100 og Vestveien på ca. 4000 biler. 

Vestveien avgrenser planområdet i øst og fremstår 
i dag som en vei utenfor tettbygde strøk med 
sin utforming for større kjørehastighet. Den ble 
bygd ut for å være en kapasitetssterk forbindelse 
mellom Nordbyveien/Kirkeveien i nord og Søndre 
Tverrvei/Åsveien Sanderveien i sør og øst. Den har 
rundkjøringer i de større kryssene, og ellers et fåtall 
t-kryss. Vestveien framstår ikke som noen gate, men 
en hovedvei mellom boligområdene på vestsiden og 
næringsbyggene på østsiden. Den er også atkomst 
til pendlerparkering for Ski stasjon. Veien har dels 
ensidig fortau (sørlig del) og dels separat atskilt gang/
sykkelvei, noen steder litt tilbaketrukket fra kjøreveien. 
Parkering er ikke tillatt langs Vestveien. 

I områdeplanen for Ski sentrum (2016) fastslås det at 
det skal utarbeides en samlet detaljreguleringsplan for 
Vestveien. Planen skal bl.a. sikre følgende forhold:
• Gatemessig utforming med trerekker, tosidig fortau 

og sykkelfelt. Rundkjøringer skal unngås.
• Utrede behov, og eventuelt sikre arealer, for 

utvidelse	fra	to	til	fire	kjørefelt.

Villenga har adkomst  fra rundkjøringen i Vestveien 
og kobler seg på det etablerte gatenettet ved Finstad 
hageby.	Foreøpig	er	veien	lite	trafikkert,	da	den	bare	
brukes som adkomst til midlertidig barnehage og de 
to boligområdene (veien er stengt for gjennomkjøring 
nordover). 

Veityper/	trafikk

-  veityper
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gang- og sykkelveier

stier/ snarveier

underganger

barrierer

Det er etablert gang- og sykkelvei langs Vestveien, 
som langs planområdet ligger på østsiden av veien 
som en separat gang-og sykkelvei med buffersone mot 
veien. Ettersom Søndre Tverrvei inngår i hovedveinettet 
mot E18 og E6, er det her ikke tilrettelagt for 
gange og sykkel. Begge disse veiene virker med sin 
utforming	og	fart	som	barrierer	for	myke	trafikanter.	
Der Søndre Tverrvei til videreføres i karakter og 
funksjon, foreligger det derimot planer for Vestveien 
om opparbeidelse til mer ”sentrumsgate” og trygging 
av	myke	trafikanter.	

Gjennomgående gang- og sykkelvei langs Finstad-
bekken knytter områdene rundt Finstad skole mot Ski 
sentrum. 

Oldtidsveien sør på området, inngår i et større nettverk 
av turveier, med forbindelse under Søndre Tverrvei til 
friområder i sør/ sørvest. 

Jernbanen i vest fungerer som en barriere mellom 
planområdet og Ski sentrum. Bro over jernbanen 
i fortsettelsen av G/S-veien langs Finstadbekken 
vil derfor være veldig viktig for å endre dette. 
Hensynssone for bro er avsatt i sentrumsplanen.

Finstad skole ligger rett nord for planområdet. 
I områdereguleringen legges det ikke opp til 
gjennomkjøring	og	økt	biltrfikk	forbi	skolen.	Det	er	
trygg skolevei fra planområdet og til skolen, uten 
krysning	av	trafikerte	veier	(med	unntak	av	Villenga	
for de som bor sør i planområdet og evt. andre nye 
internveier). 

Gang-, sykkel- og turveier

-  gang-, sykkel- og turveier

Finstad skole

gang- og sykkelveier

stier/ snarveier

underganger

barrierer
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gang- og sykkelveier

stier/ snarveier

underganger

barrierer

Ski 
sentrum

kobling/ “snarvei” fra 
boligområder i sør vest og
undergang Søndre Tverrvei

kobling til turområde
(ny G/S-vei)

bedre kobling over Vestveien 
til evt. nytt boligomr.

bro over 
jernbane

forbindelser i  
nord-sørretning

planlagt kobling til Finstad skole 
Magasinleiren og nye områder rundt

Diagrammet viser manglende koblinger gjennom 
planområdet mellom den søndre delen av området 
og til nordsiden, som er spesielt viktig da området i 
nord skal romme sentrale funksjoner som skole, idrett 
mv. Den vestre av disse tverrkoblingene er sikret i 
områdereguleringen. Hvor mange det er behov for 
utover denne, må vurderes i mulighetsstudien. 

De nye boligområdene Finstad Hageby og Finstad 
Park kunne også hatt glede av en bedre kobling til 
planområdet og den kvaliteten Oldtidsveien vil være 
også i et fremtidig, utbygget område. 

Dersom området langs Vestveien som ligger vis-a-vis 
planområdet bygges ut i tråd med sentrumsplanen, 
vil det også være relevant å se på en bedre kobling 
mellom disse to områdene, kanskje sammenfallende 
med Oldtidsveien. 

Manglende koblinger - potensial for nye 
ferdselslinjer 

Mulige koblinger

Finstad skole
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525

525

523, 524, 1572
Finstad hageby

Villenga

Finstad skole

Ski stasjon 
Ski terminal (busstasjon)

O
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s 
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Planområdet ligger i gangavstand til Ski stasjon, et av 
de største kollektivknutepunktene i Nordre Follo. På Ski 
stasjon deler Østfoldbanen seg i Vestre linje som går 
langs kysten (Ås, Moss, Halden) og Østre linje som går 
gjennom Indre Østfold (Kråkstad, Askim, Mysen). 

I dag tar toget 22 min. til Oslo s, men med utbygging 
av Follobanen vil reisetiden reduserers til 11 min., og 
avgangene få økt frekvens med 15-minuters rute og 
enda hyppigere avganger i rushtiden. 

Rett sør for Ski stasjon ligger busstasjonen Ski 
terminal	med	regionbusser	til	flere	av	tettstedene	
i Follo, Ytre Enebakk og ekspressbuss til/fra Oslo, 
samt lokalbusser, inkludert rute 525 som går gjennom 
planomådet og stopper ved Finstad park. 

Kollektivtrafikk

kollektivtrafikk

525

525

523, 524, 1572
Finstad hageby

Villenga

Finstad skole

Ski stasjon 
Ski terminal (busstasjon)

O
sl

o 
s 

11
 m
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.
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Dagens hovedforbindelser gjennom området er 
Villenga, samt oldtidsveien og gang-og sykkelveien 
langs Finstadbekken. Alle går i øst-vest retning, og 
forbinder boligområdene, barnehagene og Finstad 
skole i vest med Ski sentrum i øst. 

Utover Finstad skole og barnehagene er det få 
publikumsrettede virksomheter i området. Området 
er sammensatt av ulike boligområder og frittstående 
bygg for nærings- og tjenestyting, og preges av 
utflytende	uterom	og	mangel	på	møteplasser	og	byrom	
(henger sammen med spredt bebyggelse/ lav tetthet). 

Tilgrensende mot planområdet i vest ligger Villenga 
barnehage med 5 avdelinger. Ved siden av denne, 
innenfor planområdet, ligger den midlertdige 
barnehagen Nordre Finstad barnehage med 5 
avdelinger. Det ligger også en midlertidig barnehage 
nord for Finstadbekken; Vestveien med 6 avdelinger. 

Finstad skole (barneskole) ligger nordvest for 
planområdet. 

Det er ikke etablert service- eller handelsfunksjoner 
i eller nær planområdet. Det er imidlertid gå- og 
sykkelavstand til Ski sentrum og Ski storsenter.

Forbindelser og målpunkter, dagens 
situasjon

-  forbindelser og målpunkter, dagens situasjon 
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grønn forbindelse

sentrumsfunksjoner/
næring langs Vestveien

skole/ idrett

mulig ny gangbro

Forbindelser og målpunkter, fremtidig 
situasjon

-  forbindelser og målpunkter, fremtidig situasjon 

Med utbygging av området som ligger innenfor Ski vest 
områderegulering, vil nye forbindelser og målpunkter 
oppstå. 

Visjonen for Ski vest er en sentrumsnær bydel med 
variert funksjonssammensetning, en ryggrad av 
blågrønne forbindelser og god tilretteligging for 
miljøvennlig transport. Det foreslås et mangfoldig 
nettverk av gang- og sykkelforbindelser, fellesarealer, 
møtesteder, grøntdrag og adkomster, som 
igjen henger sammen med omkringliggende, 
større nettverk. De interne forbindelsene er vist i 
illustrasjonsplanen, men ikke sikret i reguleringen. 
Hovedgrøntforbindelsene er vist på plankartet, 
deriblant o_GT5 gjennom det aktuelle planområdet, 
som forbinder Finstad skole og arealene rundt 
Magainsleiren, sørover med planområdet og skogsholt 
mellom Fisntad park og søndre del av planområdet.  
Nærmiljøinstitusjoner foreslås lokalisert i sammenheng 
med hovedgrøntforbindelser. 

I områdereguleringen foreslås et sentralt institusjons-
område langs Finstadbekken med offentlig og privat 
tjenesteyting som helseinstitusjoner, skoler og 
idrettsanlegg, som et tillegg til funksjoner og tilbud i 
Ski sentrum. 

Næingsutbygging er foreslått konsentrert langs 
Vestveien. Slik skjermes tilgrensende småhusområder 
i vest og nord, og man får sammenheng mot det 
tetteste arbeidsintensive knutepunktområdet inn mot 
Ski sentrum. 

Denne tettere sentrumsbebyggelse mot Vestveien med 
blandet bruk (kontor, forretningslokaler, boliger) blir 
viktig som lokalsenter for den nye bebyggelsen. 
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kap.8 sosiokulturelle forhold
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Sosiokulturelle forhold

-  sosiokulturelle forhold

Growlab og Byantropologene har sammen med 
Skanska initiert et prosjekt for å utvikle et sosialt 
bærekraftig bomiljø på felt B/T 6.  Prosjektet har fått 
tildelt DIP-midler (designdrevet innovasjonsprogram) fra 
DogA, og vil være en viktig del av arbeidet med både 
mulighetsstudiet (for hele det aktuelle planområdet) og 
detaljreguleringen av B/T 6. 

I forbindelse med dette har Growlab og 
Byantropologene innledningsvis utført en analyse av 
hvordan planområdet og tilgrensende områder brukes 
og oppfattes i dag. Denne analysen er vedlagt til slutt 
i stedsanalysen som en egen rapport (s.72-76), og 
er dekkende for de sosiokulturelle forholdene som 
etterspørres i kommunens veileder for planinitiativ/
stedsanalyse. 
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kap.7 folkehelse
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Støysoner H210 rød sone iht. 
T-144 (innenfor planområdet)
 
Støysoner H220 gul sone iht. 
T-1442 (innenfor planområdet)

Deler av området sørøst på planområdet, som grenser 
til Vestveien og Søndre Tverrvei, har støynivåer 
som overstiger grenseverdiene for støyfølsom 
bebyggelsene iht. Miljøverndepartementets veileder 
T-1442. Støysoner er vist som hensynssoner 
H210_1 og H220_1 for henholdsvis rød og gulv 
støysone i kommunelanens arealdel, som vist i 
diagrammet. Det er ikke registrert andre støykilder enn 
trafikkstøy	innnenfor	eller	i	nærheten	av	planområdet.	
Utbyggingen	av	Ski	vest	vil	medføre	økt	trafikkstøy	i	
planområdet og langs tilførselsveiene til planområdet. 
I områdereguleringen legges det opp til mest 
næringsbebyggelse langs Vestveien for å skjerme 
boliger	mot	trafikkstøy.	

I denne sammenheng er også følgende bestemmelse 
fra områdereguleringen viktig: 
6.15 Støy
• Grenseverdier for utendørs støy i Miljøvern-

departementets retningslinje T-1442/2012 tabell 3 
skal legges til grunn for gjennomføring av planen.

• Avvik fra grenseverdiene tillates for bebyggelse 
langs Søndre Tverrvei, Vestveien og Villenga under 
følgende forutsetninger:

For	boenheter	hvor	støynivå	fra	veitrafikk	utenfor	
vinduer til rom med støyfølsom bruksformål 
overskrider Lden=55 dB skal minimum 50 % av 
oppholdsrommene, hvorav minst ett soverom i hver 
boenhet ha vindu mot stille side
• Alle leiligheter skal ha privat uteareal på stille 

side eller enkel tilgang til felles uteareal hvor 
støygrensene gitt i tabell 3 i T-1442/2012 er 
tilfredsstilt.

• Det skal foreligge en støyfaglig utredning ved 
detaljregulering.

Støy

-  støy

Støysoner H210 rød sone iht. 
T-144 (innenfor planområdet)
 
Støysoner H220 gul sone iht. 
T-1442 (innenfor planområdet)

Støysoner H210 rød sone iht. 
T-144 (innenfor planområdet)
 
Støysoner H220 gul sone iht. 
T-1442 (innenfor planområdet)
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Tilgjengelighet/ avstand til park og 
rekreasjonsområder

-  avstand til rekreasjonsområder

Planområdet	ligger	sentralt	i	forhold	til	flere	
rekreasjonsområder. Sør og vest for planområdet 
ligger store skogs- og rekreasjonsområder som 
Holstadmarka, Kjølstadskogen og Sørliåsen. 
Bollerudåsen er et annet populært turområde et 
stykke nord for planområdet. Nord for Ski sentrum 
ligger Waldemarhøy bygde- og kultursenter, et stort 
parkområde med gravhauger, kulturmiljø, gamle 
bygninger og skålgroper. 

I nærmiljøet er skogen på sørsiden av Finstad skole et 
viktig rekreasjons-og lekeområde. Også Oldtidsveien 
utgjør et viktig bindeledd mellom østre deler av Ski 
og turnettverk sør og vest for planområdet. Grønne 
forbindelser innenfor områderegulering Ski vest 
planlegges ivaretatt. 
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nord

sør

østvest

Planområdet har i dag svært gode solforhold. 
Nabobebyggelsen er lav og kaster ingen skygge av 
betydning inn på tomten. 

Den svake helningen mot øst er ikke stor nok til å gi 
terrengskygge. Det skogkledde høydedraget sør for 
Villengaveien kaster noe skygge over søndre del av 
planområdet. 

Solforhold

-  solforhold
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Det er ikke utført luftkvalitetsutredning i Nordre 
Follo kommune, men lite tyder på at det er store 
utfordringer i dag. 

Utbygging av hele Ski vest i tråd med område-
reguleringen	vil	medføre	økt	trafikk	med	utstlipp	av	
klimagasser og veistøv. Det er imidletid kort vei til 
sentrum	og	trafikknutepunkt,	og	det	tilrettelegges	for	
grønn mobilitet. 

Det forutsettes at risiko for støv i bygge- og 
anleggsfase vurderes og tiltak for å oppfylle krav i 
«Retningslinjer for luftkvalitet i arealplanleggingen 
T-1520» ivaretas.

Forurensning

-  forurensning og vindforhold

Vind er ingen betydelig utfordring/ noe som preger 
planområdet i dag. Men det blir viktig å planlegge 
både bebyggelse og uterom med hensyn til lokalklima 
og fremherskende vindretninger, slik at man unngår 
vindtuneller og utsatte uterom med dårlig komfort og 
kvalitet for brukerne. 

Fremherskende vindretninger er fra sør og sørvest, 
og noe fra nordøst. (Kilde vindrose: https://
globalwindatlas.info/) 

Vindforhold
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kap.9 anbefalingskart
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Anbefalingskart - alle kartlag

-  anbefalingskart, alle kartlag

dyrket mark

grøntareaer

lekeplasser

idrettsplasser

skog

turdrag/ friområde/ 
vegetasjonsskjerm i
områdereguleringen

regulert
friområde

stigende terreng

flatere områder

B/T5
20 m/ 6 etg.

B/F/T/K1
33 m/ 10 etg.

B/T/K1
29 m/ 9 etg.

B/T4
20 m/ 6 etg.

50% langs GT3:

26 m/ 8 etg. 

B/T6
20 m/ 6 etg.

gang- og sykkelveier

stier/ snarveier

underganger

barrierer

Støysoner H210 rød sone iht. 
T-144 (innenfor planområdet)
 
Støysoner H220 gul sone iht. 
T-1442 (innenfor planområdet)

Anbefalingskartet er en oppsummering av 
stedsanalysen der alle kartlagene er lagt oppå 
hverandre og sammenfatter på denne måten hvilke 
strukturerende elementer som danner grunnlaget
for planforslagets utforming, for plassering av ny 
bebyggelse og av nye uteoppholdsarelaer.

Anbefalingskartet gir grunnlaget for å vurdere nærmere 
hvilke strukturerende elementer som skal tillegges 
særlig vekt i det videre planarbeidet. I det påfølgende 
diagrammet er kun de helt overordnede hovedfunnene 
vist, for å gi et tydeligere bilde på stedets karakter og 
føringer for plankonsept. 
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Planområdet rammes inn av tre hovedkarakterer- 
Finstadbekk-området, skogsområdet og Vestveien 
-	som	alle	bør	influere	og	dras	inn	som	ressurser	i	
området, for å gi karakter og struktur til planområdet, 
som selv har få formgivende premisser. 

Her	foreslås	det	en	”fingerskjøtt”-plan	der	det	grønne	
trekkes inn både fra Finstadbekken og skogen, og gir 
de nye boligområdene ulik atmosfære og identitet. 

Et slikt plangrep bygger videre på tosidigheten, og gir 
en naturlig inndeling i byggeområder og nødvendige, 
nye forbindeser på tvers av planområdet. 

Rundt Oldtidsveien bør det 
bevares en bred, grønn korridor 
slik at Oldtidsveiens karakter 
videreføres.

Villenga bør utvikles 
som en strøksgate. 
Både inngang og 
hovedforbindelse; 
utforming som gir noe 
til området

Et naturlig tyngdepunkt i 
planen vil være ved ”inn-
gangen” til omådet, med 
en mer bymessig utvikling/ 
urban karakter

Finstadbekk-området i nord/
nordvest:
Et sentralt og åpent parkområde 
med skole, idrett og helsebygg 
og gang-/sykkelforbindelse 
mellom Ski sentrum i øst og 
eksisterende boligområder med 
skole og barnehager i vest

Vestveien i øst
Trafikkert	vei	med	forbindelse	
mot Ski sentrum og Ski stasjon 
og mulig utbyggingsområde mel-
lom Vestveien og Finstad gård 

Skogsområdet i sør/ sørvest 
Eksisterende skogsområde 
med tett vegetasjon og kupert 
terreng, og kulturmiljøet Oldtids-
veien 

Anbefalingskart - hovedfunn

-  anbefalingskart, alternativ 1 
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kilder

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3

https://kommunekart.com/ (og tilhørende planregister)

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/ 

https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm? 

https://docplayer.me/68303137-Delrapport-omraderegulering-ski-vest-kulturminner.html 

https://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Ski/

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/ski/ 

https://gnf1.webnode.com/grendelaget/ 

https://www.tagarkitekter.no/prosjekter/finstad-hageby-ski/	

https://www.spor.no/prosjekt/finstad-park	

https://www.ski-historielag.no/meny.htm 

https://follo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=834c7d9d4e0a4413b0fd6da06e6aad84 

https://globalwindatlas.info/

https://kart.gulesider.no/ 

https://kart.finn.no/	
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vedlegg
registrering av vegetasjonstyper v/ ATSITE

sosio-kulturelle forhold v/ Growlab + Byantropologene



VANG

FINSTAD - ski vest
REGISTRERING AV VEGETASJONSTYPER, 

OKT 2020
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- variert trevegetasjon
- delvis tett vegetasjon
- lys ned på skogsbunn
- forekomst av undervegetasjon
- drenerende grøfter

- variasjon i skogsbunn 
- bølgende terreng og døde trær
- forekomst av steingard
- enkelte gamle trær
- stor opplevelsesverdi

FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020 |  SIDE 3

Blandingsskog med gamle gran, eik og undervegetasjon

vegetasjonstype og opplevelse
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FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020  |  SIDE 4

Granskog med mange døde og faldne grantrær

- voksen granskog
- grandød og falne trær
- carbonlagring i dødt ved
- en skogsfornyelsesprosess
- forgjengelighet og liv

- nebrutende mikroorganismer
- nytt liv til skogsbunnen
- mulighet for å bli en blandingsskog 
- naturlig skogsdrift
- samspill med naturens prosesser
- god opplevelsesverdi

vegetasjonstype og opplevelse
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FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020  |  SIDE 5

Lysning med furu, eik og synlig fjell 

- gamle furu
- oppvekst av eik
- variert skogsvegetasjon
- lysninger i skogen
- variert vegetasjon i skogsbunnen

- variert terreng med synlig fjell
- forgjenglighet med døde trær
- oppvekst av unge trær
- robust aldersvariasjon i vegetasjonen
- stort biologisk mangfold
- stor opplevelsesverdi

vegetasjonstype og opplevelse
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FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020  |  SIDE 6

Ungskog med mange bjørk, furu og gran

- ung skog
- oppvekst av spesielt bjørk og noe gran, furu mv
- potensiale for å kunne bli en blandingsskog
- tette stammer som trenger tynning
- lys i skogsbunn
- frodighet i større deler av skogsbunnen

- positiv variasjon i skogsopplevelsen
- potensial som en egen karakter 
- mulig skogsfornyelse
- skogsområdet kan lett gjenskapes
- ikke av like stor verdig ift andre deler av skogen

vegetasjonstype og opplevelse
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FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020  |  SIDE 7

Granskog med maur, stein og åpen skogsbunn

vegetasjonstype og opplevelse

- monokultur av gran
- nesten utvokst granskog
- tett sammenvokste kroner
- lite lys på skogsbunnen, men fin skyggespill
- lite planteliv i skogsbunnen

- mange maurtuer
- flotte store stein
- spennende egenkarakter i skogsbunn
- en opplevelse av en flott tunnel å gå gjennom
- spennende variasjon i opplevelse av skogen
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FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020 |  SIDE 8

Furuskog med terreng, bioligisk mangfold og variasjon

- område med furu og eik mv
- åpen blandingsskog
- variasjon i terreng
- lys trenger ned på skogsbunnen
- variert skogsbunnsvegetasjon

- stort biologisk mangfold
- robusthet i artsdiversitet og aldersvariasjon
- synlig berggrunn
- stor opplevelsesverdi

vegetasjonstype og opplevelse
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FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020 |  SIDE 9

Blandingsskog ved gravhaug fra jernalderen

- blandingsskog med gran og ungskog
- gravhaug gjengrodd med ungskog
- forekomst av store flotte steinpartier
- området har en opplevelsesverdi

- trenger skjødsel for ikke å gro igjen
- opplevelse av et kulturminne
- god opplevelsesverdi

vegetasjonstype og opplevelse
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Gjennom skogen går en sti. En 
forbindelse som kan sporet tilbake 
til før reformasjonen og kalles der-
for en oldtidsvei. Denne er automa-
tisk fredet.

Dette er en viktig vandring gjen-
nomg skogen som i gamle dager 
koblet Ski med Nordby og kalles 
derfor Nordbyveien.

Veien er i dag en turvei som bukter 
seg gjennom skogens ulike veg-
etasjonstyper, opp over områder 
med synlig berggrunn og er en 
opplevelse av ulike stemninger i 
skogen.

Et vev av mindre stier og tråkk i 
skogen kobler seg på oldtidsveien.

serie av rom og opplevelser i skogen

FINSTAD  |  registraring av vegetasjonstyper |  20/10/2020 |  SIDE 10

Oldtidsveien
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Finstad, Ski vestSosiokulturelle forhold
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Finstad, Ski vestSosiokulturelle forhold

Senterposisjon: 265003.19, 6626879.29
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 29.11.2021

Eneboliger

Sameier

Illustrasjon: organisering av boliger.
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Finstad, Ski vestSosiokulturelle forhold

Illustrasjon: ulike nivåer av bomiljø basert på innsikter og innspill fra Finstad. 
Avstander er relativt og gjerne individuelt.
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