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Reguleringsplan for Ski stasjon - fornyet offentlig ettersyn Skeidar

Forord
Dette er en planbeskrivelse for tilleggsregulering til «Reguleringsplan for Ski stasjon» som lå
ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.12 – 30.08.12. Det har vist seg nødvendig å
regulere en større del av Nordbyveien 2-6 enn det som lå i det opprinnelige planforslaget.
Reguleringsområdet som nå reguleres i tillegg til opprinnelig planforslag, vil inngå i
Reguleringsplan for Ski stasjon ved sluttbehandling i Ski kommune.
Dette dokument utgjør planbeskrivelse for tilleggsreguleringen. Dokumentet utgjør et
tillegg til planbeskrivelsen for planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i perioden
25.06.12 – 30.08.12, og må leses i sammenheng med dette.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn for planarbeidet
Oppstart av arbeid med Reguleringsplan for Ski
stasjon ble varslet 20.01.12. Området som ble varslet
omfattet Nordbyveien 2-6. Varslingsområdet er vist i
figur 13. Reguleringsplan for Ski stasjon har vært
utlagt til offentlig ettersyn i perioden 25.06.12 –
30.08.12. Planområdet som var omfattet av
reguleringsplanen fremkommer av Figur 41. Det
meste av Nordbyveien 2-6 var ikke med i det regulerte
området. Det var altså et avvik mellom varslet
område og område som ble regulert til offentlig
ettersyn.
I etterkant av offentlig ettersyn har man erkjent at det
er nødvendig å ha med en større del av Nordbyveien
2-6 i planområdet, se begrunnelser i kap.3.2.
Det legges derfor frem for offentlig ettersyn et
tilleggsområde til det reguleringsplanforslaget som lå
ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.12 –
30.08.12. Figur 2 viser tilleggsområdet med blå farge,
og figur 5 viser tilleggsområdets reguleringsformål.

1.2
Utleggelse til offentlig ettersyn
iht. Pbls. § 3-7

Figur 1 Planområdets utstrekning ved
varsling ved oppstart av reguleringsplan for
Ski stasjon er vist med sort stiplet strek

Det er Jernbaneverket som etter avtale med
kommunen legger tilleggsregulering for Nordbyveien
2-6 ut til offentlig ettersyn. I følge plan- og
bygningslovens § 3-7, 3. ledd kan myndigheter med
ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur etter samråd med planmyndigheten
utarbeide og fremme forslag til
arealplan for slike tiltak, og beslutte å
legge slike planer ut til offentlig
ettersyn etter bestemmelsene for
vedkommende plantype. Utleggelsen
er avtalt med Ski kommune.

Figur 2 Område som nå tilleggsvarsles vist med blått
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Figur 3 Reguleringsplanforslaget som lå ute til offentlig ettersyn
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Figur 4 Utsnitt av reguleringsplan som lå ute til offentlig
ettersyn

1.3

Figur 5 Nytt regulert område som legges ut til
offentlig ettersyn

Reguleringsplanprosess

Den formelle reguleringsplanprosessen for Reguleringsplan for Ski stasjon startet opp med
oppstartmøte med kommunen 01.10.11. Oppstart av planarbeidet ble varslet 20.01.12.
Følgende prosess er gjennomført til nå, og forventes fremover:

Tabell 1 Stadier i reguleringsplanprosessen samt tidsplan
Milepæl

Dato/tidsrom

Oppstartsmøte med kommune

01.10.11

Varsling av oppstart planarbeid

20.01.12 – 20.02.12

Informasjonsmøte

07.02.12

Innsending planforslag til 1. gangs behandling

16.05.12

Forventet planprosess
Behandling i plan- og byggesaksutvalget

19.06.12

Offentlig ettersyn

25.06 - 30.08.12

Fornyet offentlig ettersyn for Nordbyveien 2-6

20.09 - 01.11.12

Revisjon av reguleringsplanen etter off. ettersyn

Oktober/november

Innsending til 2. gangs behandling

November

Behandling i plan- og byggesaksutvalget

04.12.12

Behandling og vedtak i kommunestyret

05.12.12
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2

Beskrivelse av området

Området som omfattes av fornyet offentlig ettersyn ligger i Nordbyveien 2-6 på gnr/bnr 134/20, 23,
36, 328,329 og 339 og eies av Birkelunden Investeringsselskap AS (BI). Bygget leies ut til Skeidar Ski
AS, Elkjøp Ski AS og Handelsbanken. Det oppgis av BI å være ca. 100 arbeidsplasser i bygningen.
Bygget har en grunnflate på ca. 84 x 32 m og har 4 etg. Totalt areal er på ca. 10 700 m2. Dagens
utnyttelse til forretning og kontor er på ca. 7500 kvm i 3 etg. Det øverste planet benyttes til
parkering.

Figur 6 Eiendomskart med ny planavgrensning- sort
stiplet strek

Figur 7 Flyfoto over Skeidarbygget med
planavgrensning

Avkjøring til Nordbyveien 2-6 skjer fra Nordbyveien like nedenfor rundkjøring i
Nordbyveien/Vestveien. Parkeringsarealet ligger inne i bygget med 15-20 parkeringsplasser ved
inngangen til Elkjøp i 3. etg., og hele 4. etg. For gående og syklende er det inngang midt på bygget på
nordsiden mot Nordbyveien. På sørsiden er det inngang fra gang- og sykkelveien som går over
gangbroa og videre opp til Gamleveien. På vestsiden av bygget er det en høydeforskjell som tas opp
med trapp på sørsiden av bygget. Den asfalterte plassen på vestsiden av bygget har kontainere
stående i forbindelse med returordninger av hvitevarer. På vestvggen av bygget er det tre store
porter/luker som benyttes til vareleveranse/utlevering, samt en luke for vareutlevering/service for
Elkjøp. Handelsbanken ligger lengst øst i bygget og har inngang til kontoret fra Nordbyveien. De har
også innkjøring her, men denne er ikke regulert. Statens vegvesen ønsker ikke denne opprettholdt.
Mellom Nordbyveien og Skeidarbygget er det et fortau som går opp til gangfelt som krysser over
Nordbyveien nord for innkjøringen til Skeidar.

Figur 8 Skeidarbygget sett fra Nordbyveien mot sør, og fra parkeringsplassen på vestsiden av sporene mot vest
med omformerhallen i forgrunnen.
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3

Planforslaget

3.1

Planforslag til offentlig ettersyn i juni

Planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn 25.06.12 -30.08.12 hadde en liten del av Nordbyveien 26 innenfor sitt planområde, se figur 4. Felt F/K/T1 omfattet den delen av Skeidarbygget som skulle
stå etter at den østligste delen av bygget var revet. Planforslaget ga hjemmel til å oppføre ny
endevegg med nødvendige tilpasninger til eksisterende bygg. Planbestemmelsen for F/K/T1 lød:
§ 7, 7.1

«F/K/T1 omfatter en del av eksisterende bygningsmasse på Skeidarbygget. Innenfor
området skal det etableres ny endevegg mot øst med nødvendige tilpasninger til
eksisterende bygg.»

Byggegrensen gikk i feltgrensen mot øst.

3.2

Begrunnelse for tilleggsregulering

Utbyggingen av Follobanen og Ski stasjon medfører et større arealbehov vest for dagens jernbane.
Dette berører Skeidarbygget, som ligger nært opp til jernbanen. Planforslag av 25.06.12 ble utformet
med ønske om å berøre så lite som mulig av bygget. Nærmere tekniske vurderinger, samt behov for
sikkerhet rundt gjennomføringen, gjør at det blir behov for å ha hjemmel til å ha tilgang til og å
stenge bygget i forbindelse med anleggsarbeidet. Derfor er det nødvendig å innlemme hele bygget i
reguleringsplanen.

Figur 9 Gjeldende regulering for Nordbyveien 2-6, kilde: www.follokart.no

3.3

Planforslag for Nordbyveien 2-6

Den nye sporplanen fører til at sporområdet må utvides mot vest, og at Skeidarbygget må kortes av.
Multiconsult har utarbeidet en egen rapport som konkluderer med at deler av Skeidarbygget vil
kunne rives, og at restbygget kan bli stående. Dette forutsetter at reetablering av vegg i restbygget
ikke utløser krav etter TEK 10. Den østre del av dagens bygg vil måtte rives i en bredde på ca. 13 m i
nordøst og 18 m i sørøst.

9

Reguleringsplan for Ski stasjon - fornyet offentlig ettersyn Skeidar
Reguleringsplanen skal gi hjemmel til å gjøre de nødvendige tiltak i anleggsfasen, men den skal også
fastsette arealkategori og bestemmelser etter anleggsfasen. Planens arealfastsettelse for
Nordbyveien 2-6 i anleggsfasen gjennomgås i kap. 3.3.3, mens formål og bestemmelser gjennomgås i
3.3.1 og 3.3.2. Planforslagets hovedprinsipp, foruten å gi mulighet for å gjennomføre nødvendige
jernbanetiltak, er å i størst mulig grad videreføre gjeldende
regulering for planområdet innen rammene av ny plan- og
bygningslov.
Nordbyveien 2-6 er i dag regulert gjennom «Reguleringsplan
Vestvegen og innfartsparkering vest for Ski stasjon, nordre
del, alt. B», vedtatt av Ski kommunestyre 10.11.98, se figur 9.
I reguleringsplanen er området avsatt med formål
forretning/kontor. Til arealformålet er det gitt bestemmelser
som regulerer fremtidig utnyttelse av tomten. Det er også
avsatt bestemmelsesområde for midlertidig anleggsområde,
som skravur oppå arealformålet. Til bestemmelsesområdet
er det fastsatt bestemmelser som angir rammene for hva
som kan gjennomføres i anleggsperioden.

Figur 10 Figuren viser avgrensning av
planområdet for områderegulering for
Ski sentrum
3.3.1

Arealkategori: Bebyggelse og anlegg, Forretning/kontor, F/K

Hele Ski sentrum er under regulering gjennom igangsatt områderegulering for Ski sentrum. Det
forventes at denne reguleringsplanen vil legge opp til økt utnyttelse i områdene rundt stasjonen. Det
er imidlertid vanskelig å forskuttere når områdereguleringsplanen blir ferdig, og hvilke føringer den
ev. vil gi for Nordbyveien 2-6. Utbygging av Follobanen er et av de nasjonale samferdselsprosjekter
som er høyest prioritert av Stortinget. Vedtak av reguleringsplan for Ski stasjon er nødvendig for
utbyggingen av Follobanen.
Hvilke føringer skal gjelde for Nordbyveien 2-6 i denne situasjonen? Prinsippet som forslagsstiller har
lagt til grunn i denne situasjonen, er at formålet i gjeldende reguleringsplan skal videreføres i
planforslaget. Arealet som er tilgjengelig for forretningsdrift blir redusert. For øvrig videreføres
utnyttelsesgrad, byggehøyder og bestemmelser i størst mulig grad slik de foreligger i gjeldende
reguleringsbestemmelser. De endringer som gjøres i de nye bestemmelsene skyldes at tidligere
begreper ikke anvendes lenger, bl.a. pga. nytt lovverk.
Bestemmelsen for Skeidarbygget lyder i tilleggsreguleringen:
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7.1

I området skal oppføres bygninger for forretninger eller kontor.
Maks utnyttelsesgrad settes til 75 % BRA. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. + 2 underetasjer. Skilt,
master og andre reklameinnretninger skal ikke overstige de angitte byggehøyder.
Det skal avsettes tilstrekkelig antall parkeringsplasser iht. kommuneplanens bestemmelser om parkering. Den
ubebygde del av tomta kan ikke benyttes til lagring. Kommunestyret kan gjøre unntak for dette når lagring skjer
iht. plan godkjent av kommunestyret.
Adkomst skal være som vist på planen. Det tillates ikke andre avkjørsler fra Nordbyvegen.

7.2

Byggegrensen mot øst går i formålsgrensen.

7.3

Felt F/K omfatter areal i grunnen ned til kote 129 fra feltgrensen i øst og 13 m vestover, jfr. tegning under. For
øvrige deler av felt F/K er det ikke gitt begrensninger i utstrekning i vertikalnivå 1 (under grunnen). Under kote
129 for de 13 østligste meter av felt F/K ligger felt JB3, jfr. bestemmelse § 14.3.

Tegning som det er vist til i bestemmelsen over vises i figur 12.
Maks utnyttelsesgrad for feltet er satt til 75 % BRA. Tidligere plan ga hjemmel for en utnyttingsgrad
på 0,75. Planforslaget vektlegger å videreføre gjeldede regulering i størst mulig grad.
Planforslaget fastsetter at bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer, samt to underetasjer, slik det
er fastsatt i reguleringsplanen fra 1998. Øvrige bestemmelser i punkt 7.1 er også en videreføring av
gjeldende reguleringsplan. Byggegrensen mot øst går i formålsgrensen, og denne er lagt i
byggegrense mot jernbanen, 15 m fra spormidt for nærmeste jernbanespor.
Innenfor felt F/K er det gitt en begrensning i utstrekning av feltet i vertikalnivå 1, under grunnen, for
den østligste delen. For de 13 østligste metrene av felt f/K, går feltet kun ned til kote 129 under
bakken. Under dette nivået ligger felt JB3. Dette feltet er avsatt til jernbaneformål, og begrunnelsen
for denne arealfastsettelsen er behovet for å fundamentere jernbanespor og anlegg tilstrekkelig med
skråstag som vil gå inn under bygg i Nordbyveien 2-6. Figur 11 og figur 12 viser dette. I bestemmelse
til felt JB3 er det tatt inn en adgang for å fundamentere bygg i felt F/K til fjell gjennom JB3, men bare
etter avtale med Jernbaneverket og på en slik måte at fundamenter ikke kommer i konflikt med
jernbanens fundamenter.
Den delen av Skeidarbygget som må rives, ligger utenfor felt F/K. I forhold til planforslagets
regulering ligger denne delen i jernbaneformål JB1, gang- og sykkelveg GS3 og annet vegareal
grøntanlegg. Den delen som må rives er markert med rivesymbol på kartet.
Som en følge av høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune, er det gjort en endring i
arronderingen mellom feltene langs Nordbyveien i denne tilleggsreguleringen. Det er lagt inn økt
bredde til gang- og sykkelvei mellom Nordbyveien bro og rundkjøringen ved Vestveien, dvs. langs
Skeidarbygget. Dette er endret siden offentlig ettersyn sommeren -12.
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Figur 11 Figur som viser mulig fundamentering av tiltak på jernbaneområdet og hvordan denne kan
berører Skeidarbygget

3.3.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jernbaneformål JB3

Reguleringsforslaget for Nordbyveien 2-6 fastsetter et nytt jernbaneformål JB3. Dette feltet omfatter
et volum fra kote 129 (under bakken) og nedover, i en utstrekning som er vist på reguleringskartet.
Feltet omfatter de 13 østligste metrene under felt F/K, under kote 129 under bakken.
Hensikten med feltet er å gi hjemmel til at Jernbaneverket kan foreta nødvendig fundamentering for
støttemur ved jernbanespor under deler av felt F/K. Grunnet store belastninger fra trafikk og
jordtrykk, samt store avstander til fjell, er stagforankret støttemur vurdert som den beste løsningen.
Som figuren over viser kan dette føre til at enkelte av stagforankringene går inn på området til
Nordbyveien 2-6. For å sikre det nødvendige arealet, settes arealet i grunnen av til jernbaneformål.
Figurene er ikke i målestokk, og kun ment som illustrasjon.
Bestemmelsen for regulering i vertikalnivå 1 lyder i tilleggsreguleringen:
14.3

Regulering i vertikalnivå 1 (under terreng, JB3, areal for fundamentering av jernbaneanlegg)
Felt JB3 omfatter areal/volum fra kote 129 og nedover i grunnen i for de 13 østligste metrene under felt F/K fra
felt F/Ks feltsgrense, jfr. illustrasjon under bestemmelse 7.3. Nødvendig fundamentering for opparbeiding av
jernbanetiltak i felt JB1 tillates gjennomført i felt JB3.
Fundamentering av bygg i felt F/K ned til fjell kan skje i JB3, etter avtale med Jernbaneverket, og på en slik måte at
fundamentering ikke kommer i konflikt med jernbanetekniske installasjoner.
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Figur 12 Snitt sett fra nord for Nordbyveien 2-6 og regulering av vertikalnivå

3.3.3

Bestemmelsesområde: Anleggs- og riggområde, # 1

Nordbyveien 2-6 er dekket av skravur for midlertidig anleggsområde da en ønsker å ha hjemmel for å
stenge deler av eller hele Skeidarbygget for å kunne gjennomføre byggearbeidende for Follobanen og
Ski stasjon. Under riving, flytting og reetablering av Skeidarbyggets endevegg vil det være behov for å
ha adgang til hele bygget. Bygningstekniske utredninger som er gjort tilsier at det er mulig å rive
endevegg mot øst, og gjenoppbygge denne noen meter lenger vest.
Bestemmelse nr. 27.5 tillater «alle inngrep og tiltak som er nødvendige for å gjennomføre rivning
samt sikring av resten av bygget under og etter rivning.» Prinsippet for reetablering av ny endevegg
er vist i tegningsvedlegget «Prinsipp støttemur og ombygging av Skeidarbygget – plan» og «Prinsipp
støttemur og ombygging av Skeidarbygget – snitt».
Gjennomføringen av arbeidet med veggen på Skeidarbygget er planlagt detaljprosjektert i
byggeplanfasen, og prosjekteringen vil starte umiddelbart.
27.5

Reguleringskartet viser rivning av den østlige delen av bygg i Nordbyveien 2-6. Hele felt F/K og del av GS3 blir
berørt i anleggsperioden. For midlertidig anleggsområde # 1 tillates alle inngrep og tiltak som er nødvendige for å
gjennomføre rivning og sikring av resten av bygget under og etter riving tillates. Ved avslutning av
anleggsarbeidene opphører regulering til midlertidig anleggsområde.

Figur 13 Illustrasjon som viser
hvordan ny østvegg på
Skeidarbygget kan opparbeides

Figur 14 Illustrasjon som viser Skeidarbygget etablert med ny vegg sett sør
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4

Medvirkning fra eier av Nordbyveien 2-6

Vi viser til planbeskrivelsen til reguleringsplan for Ski stasjon, datert 31.05.12, for sammendrag av alle
høringsuttalelser til varsel om oppstart.
I denne sammenheng finner vi det naturlig å holde frem uttalelse til varsling og offentlig ettersyn av
reguleringsforslag fra eier av Nordbyveien 2-6, og kommentere disse.

4.1

Uttalelse ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Birkelunden Investeringsselskap v/Halvorsen & Reine AS, Nordbyveien 2, datert 15.02.12

Birkelunden Investeringsselskap eier bygget hvor Skeidar Møbler, Elkjøp og Handelsbanken holder til.
De er informert om at eiendommen vil bli fysisk berørt og foreslår en mulig løsning hvor de kjøper
tomt sør for dagens bygg av JBV for å bygge nytt handelshus til erstatning for det som rives. JBV
planlegger å starte arbeidene i 2014, slik at nytt handelshus må være fullført i god til før dette.
I kommuneplan for 2011 – 22 omfattes bygget og tomta av Ski sentrumsområde. Eierne ønsker å få
vurdert en nyetablering i en større sammenheng og inkorporere flere av de anbefalte
sentrumsfunksjonene i en ny plan. I tillegg til handel ønskes etablert kontorarbeidsplasser og boliger.
For at det skal være mulig å fullføre deler av et nybygg før 2014 ber en derfor om at det legges til
rette for en planprosess som inkluderer dette.

Forslagsstillers kommentar:
Birkelunden Investeringsselskap ble tidlig informert om endringene som den nye sporplanen utløser,
og det har vært avholdt flere møter. Forslagsstiller ønsker å holde Skeidartomten utenfor dette
planforslaget. Detaljer omkring utnytting av dette arealet hører hjemme i en bredere
plansammenheng enn denne. Ny sporplan fører til at den østre del av bygget rives i nødvendig
omfang for å frigi areal til sportraseen. Det har derfor vært nødvendig å ta inn den del av tomten som
blir berørt av dette i reguleringsforslaget. Ved riving av østre del skal ny endevegg oppføres. For øvrig
gjelder bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for Skeidartomten.

Etter offentlig ettersyn av planforslaget for Ski stasjon har en sett det nødvendig å inkludere hele
eiendommen Nordbyveien 2-6. Planforslaget legges derfor ut på nytt offentlig ettersyn med 6 ukers
høringsfrist.

4.2

Uttalelse ved offentlig ettersyn av reguleringsplan

Høringsuttalelsen er datert 29.08.12, og er utarbeidet av advokatfirmaet Horgen og Horgen AS på
vegne av grunneieren Birkelunden investeringsselskap AS (BI). Uttalelsen er basert på planforslag slik
det ble lagt ut til offentlig ettersyn 25.06.12.
Eiendommen er i sin helhet leid ut til tre leietakere, Skeidar Ski AS, Elkjøp Ski AS, Handelsbanken.
Alle tre leietakere må avvikle sin virksomhet dersom reguleringsforslaget blir vedtatt. Leietakerne vil
lide betydelige økonomiske tap, som må erstattes. Det synes vanskelig å finne realistiske
reetableringsalternativer i Ski sentrum for de nevnte leietakerne. Dette gjelder spesielt for Skeidar
Ski og Elkjøp. For Skeidar kan dette bety at Skeidar tvinges ut av Ski kommune og må reetablere seg i
en nabokommune. Skeidar er en hjørnestensbedrift i Ski kommune, med snart 100 års
sammenhengende virksomhet i Ski sentrum, hele tiden med samme eier.
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For Birkelunden Investeringsselskap AS (BI) vil reguleringforslaget bety at det vil gjøres dramatiske
inngrep i eiendommens bygningsmasse. BIs samtykke og aktive medvirkning til reguleringen kan ikke
påregnes.
BI vil kreve at hele eiendommen Nordbyveien 2-6 innløses og at BI ytes full erstatning for de tap BI
dermed blir påført. BI ønsker at hele BIs eiendom skal omfattes av reguleringen.
For den del av eiendommen Nordbyveien 2-6 som ikke vil medgå til stasjonsområde inkludert gangog sykkelveg og grøntanlegg mot vest ber BI om at gjeldende reguleringsplan opprettholdes. Dette vil
medføre at det ikke oppstår noen tvil om gjennomføringsmuligheten fra eksproprianten sin side, i
det det forutsettes at eksproprianten vil ekspropriere hele Bis eiendom og yte full erstatning for
dette. BI ønsker å diskutere dette videre med JBV.

Forslagsstillers kommentar:
Riving av østre del av bygget og etablering av ny endevegg er relativt ukomplisert og kan gjøres ved
kun å rive deler av bygget. Jernbaneverket vil derfor ikke innløse hele eiendommen Nordbyveien 2-6.
Grunnen til at eiendommen i sin helhet tas med i revidert planforslag er at det i forbindelse med
anleggsarbeidene vil bli nødvendig med atkomst til hele bygget. I anleggsperioden vil det også bli
nødvendig at leietakerne midlertidig flytter ut av bygget. Jernbaneverket vil kontakte leietakerne for å
se på løsninger i perioden hvor bygget må være tomt for leietakere. Gjeldende regulering er i størst
mulig grad forsøkt videreført i forslag til reguleringsplan. Andre momenter i uttalelsen vil bli drøftet i
merknadsbehandling i forbindelse med oversending til annengangsbehandling i Ski kommune.
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5

Konsekvenser

I dette kapitlet skal det vurderes om tilleggsreguleringen endrer konsekvensene av planforslaget slik
de er beskrevet i planbeskrivelsen fra mai 2012. Det skal også vurderes hva konsekvensen av
reguleringsforslaget er for det området som nå tas inn i reguleringsplanen.
Konsekvenskapitlet er strukturert på samme måte som konsekvensvurderingen i planbeskrivelsen for
planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn juni - august 2012.

5.1

Ski kommunes målsetninger:

Planforslagets konsekvenser er i planbeskrivelsen fra mai 2012 vurdert i forhold til Ski kommunes
målsetninger for Ski kollektivknutepunkt. Ski kommuneplan fastsetter mål for Ski
kollektivknutepunkt, jfr. planens pkt. 4.3.4. Disse målene er:
Kollektivknutepunktet skal:










Være integrert i bystrukturen og binde øst- og vestside sammen med et minimum av
barrierer for gående og syklende.
Styrke Ski som et regionalt kollektivknutepunkt med et godt samspill mellom
transportformene.
Styrke Ski som et lokalt og regionalt service- og handelssentrum og gjøre områdene
nær stasjonen attraktive for arbeidsplassintensiv næringsetablering.
Være en sentral møteplass i byen, og legge til rette for at de reisende trekkes inn i
byens gater og rom.
Være robust med gode muligheter for tilpasning til endringer i behov og volum.
Ha en tidsmessig utforming som sikrer komfort og service for de reisende.
Være oversiktlig og trygg, med tilgjengelighet for alle.
Være arealeffektivt med enkle overganger mellom transportformene.
Tilby tilstrekkelig plass for innfarts- og sykkelparkering.

Det vurderes ikke at tilleggsreguleringen endrer konsekvensene av planforslaget i forhold til disse
målene slik de er vurdert i planbeskrivelsen fra mai.

5.2

Jernbaneverkets mål for prosjektet

Jernbaneverket har fastsatt følgende mål for prosjektet:







Overføring av trafikk fra veg til jernbane, regionalt og nasjonalt
Øke kapasitet på Ski stasjon og tilrettelegge for nytt dobbeltspor Oslo-Ski
Styrke Ski stasjon som kollektivknutepunkt, med overgang buss-tog
Bedre tilgjengeligheten til Ski stasjon, for fotgjengere og syklister
Reduseres barrierelinjen jernbanen er for Ski sentrum
Gi trafikkselskapene best mulig drifts-, markeds- og konkurranseforhold

Det at hele Nordbyveien 2-6 er tatt inn, endrer ikke konsekvensvurderingen som er gjort i
planbeskrivelsen fra mai for disse punktene.
Dersom tilleggsreguleringen ikke blir gjennomført, vil det kunne oppstå en situasjon der
reguleringsplanen, med det planområdet som lå til offentlig ettersyn sommeren 2012, ikke vil gi den
nødvendige tilgang til bygget i anleggsfasen. Det ville gi en forsinkelse i prosjektet. For forslagsstiller
er det derfor nødvendig å ta inn tomten i Reguleringsplan for Ski stasjon.
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5.3

Konsekvenser for barn og unge

Tilleggsreguleringen endrer ikke på planbeskrivelsens vurdering av planforslagets konsekvenser for
barn og unge. Området må sikres i anleggsperioden slik at barn og unge ikke kommer inn på
anleggsområdet.

5.4

Trafikale konsekvenser

Bygget må fraflyttes i anleggsperioden. Etter gjenoppbygging kan leietakere flytte inn igjen.
Bestemmelsene fastsetter at det skal avsettes tilstrekkelig antall parkeringsplasser iht.
kommuneplanens bestemmelser om parkering. Antall parkeringsplasser, og deres beliggenhet i
bygget/på tomta, må fastsettes i byggesak.
Planbestemmelsen fastsetter at adkomst skal være som vist på planen. Det tillates ikke andre
avkjørsler fra Nordbyvegen. Eksisterende adkomst er vist med avkjørselspil på tilleggsreguleringen.
Denne avkjørselspilen var også vist på reguleringsplan som lå til offentlig ettersyn sommeren 2012.
Som en følge av høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune, er det gjort en endring i
arronderingen mellom feltene langs Nordbyveien i denne tilleggsreguleringen. Det er lagt inn økt
bredde til gang- og sykkelvei mellom Nordbyveien bro og rundkjøringen ved Vestveien, dvs. langs
Skeidarbygget. Dette fører til noen justeringer i den nord-vestre delen av eiendommen.

5.5

Andre konsekvenser

5.5.1

Kulturminner

Kulturminneverdier blir ikke berørt av tilleggsreguleringen.
5.5.2

Naturmiljø

Naturmiljøverdier blir ikke berørt av tilleggsreguleringen.
5.5.3

Landskapsbilde

Illustrasjon i figur 13 viser hvordan ny endevegg kan bli seende ut dersom bygget blir stående. Fordi
bygget blir stående vil byggets volum og eksponering oppfattes omtrent likt som i dag.
5.5.4

Støy

Tilleggsreguleringen berører ikke planbeskrivelsens beskrivelse av planens støykonsekvenser.
5.5.5

Konsekvenser for eier av Skeidarbygget og leietakere

Konsekvensen av planforslaget er at tomten i Nordbyveien 2-6 blir permanent redusert i areal på
rundt 500 kvm i grunnflate (ca. 2000 kvm fordelt på 4 etg.). Dette er et inngrep som må erstattes, og
utbygger og grunneier må gjennom forhandlinger søke å komme til enighet om erstatning. Dersom
enighet ikke oppnås må det gjennomføres ekspropriasjon.
Jernbaneverket vil være i tett dialog med grunneier angående anleggsgjennomføringen, samt om
erstatning for de ulemper dette påfører grunneier.
Anleggsgjennomføringen for Skeidarbygget må utføres i forkant av arbeider for støttemur. Når alt
arbeidet vedrørende Skeidarbygget og ny etablering av østvegg er ferdigstilt forutsettes full drift i
bygget samtidig som det pågår anleggsarbeider for stasjonen. Dette vil imidlertid kunne ha noe
innvirkning for driften av bygget.
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Spesielt vil dette gjelde for etablering av Nordbyveien bro og gang- og sykkelsti langs Nordbyveien.
Konsekvensene av disse arbeidene kan være periodevis redusert adkomst til hovedinngang mot
Nordbyveien.
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6

Anleggsgjennomføring

Anleggsgjennomføring for hele reguleringsområdet er beskrevet i kap. 7 i planbeskrivelse for
reguleringsforslaget, datert 31.05.12, som ble lagt ut til offentlig ettersyn 25.06.12. I dette kapittelet
beskrives anleggsgjennomføringen for riving, flytting og reetablering av fasade på Skeidar, samt
anleggsgjennomføring for konstruksjoner i nær tilknytning til Skeidarbygget. Som nevnt tidligere viser
reguleringsplanen en løsning der gavlvegg og nødvendig areal innenfor blir revet. Deretter vil
gavlveggen reetableres i en annen akse. Dette er vist på vedlegg 1 og 2. De tre leietakerne i bygget
må avvikle sin virksomhet i en periode dersom reguleringsforslaget blir vedtatt (jfr kap. 4.2).

6.1

Flytting av gavlvegg

På generelt grunnlag vil flytting av en gavlvegg i et bygg være en teknisk gjennomførbar løsning, uten
at det krever omfattende og totale ombygginger. For Skeidarbygget er det gjennomført teknisk
analyse av dette arbeidet på detaljplannivå (forprosjektnivå), basert på beregninger og Som Byggettegninger for bygget. Arbeidet kan utføres som beskrevet i kulepunktslisten nedenfor. Det presiseres
at dette er én mulig løsning som viser gjennomførbarheten.


Gulvet pigges og fjernes i området der ny vegg skal etableres. Arbeidet anses som enkelt
gjennomførbart, inklusive inntransportering av nødvendig utstyr og materiell.



Etablering av eventuelle midlertidige stemplinger for fjerning av eventuelle konstruksjoner i
arbeidsområdet (ny veggakse). Arbeidet anses som enkelt gjennomførbart, inklusive
inntransportering av nødvendig utstyr og materiell.



Nye peler (skrå- og vertikale peler) etableres. Det benyttes stålkjernepeler til fjell. Peling i
kjellerarealer er en vel utprøvd metode, også i arealer med lavere takhøyde enn i dette
bygget. Atkomst anses også som gjennomførbart, men kan i ytterste konsekvens føre til at
enkelte deler av fasaden og innvendige lettvegger må fjernes midlertidig.



Støp av pelehoder og andre tiltak i grunnen. Arbeidet anses som enkelt gjennomførbart, der
det forskales, armeres og støpes på plassen. Betongbil med pumpeslange kan ha tilkomst
både på sør- og nordsiden av bygget, og avstanden fra denne til støpestedet anses som
uproblematisk.



Etablere nytt bæresystem, inklusive avstivning for horisontale påkjenninger. Antas utført
som stålkonstruksjoner. Det er mulighet for å plassere mobilkran utvendig. Det kan bli
aktuelt å fjerne bygningsmessige deler av fasaden for å få tilkomst til aktuelle områder. Dette
er en vel utprøvd metode. Erfaring tilsier at koblingen mellom nye og eksisterende
konstruksjoner er det mest krevende, men også dette er vel utprøvde metoder, og er heller
ikke tidskritisk i forhold til annet enn generell fremdrift. Eventuell tildekking av innvendige
arealer grunnet fjerning av yttervegg må vurderes fortløpende.



Riving av aktuelle konstruktive- og ikke-konstruktive elementer. Arbeidet anses som enkelt
gjennomførbart. Eksempelvis vil maksimal last pr hulldekkeelement være på anslagsvis 5
tonn. Elementene kan enkelt fjernes med hjulgående mobilkran.



Etablere nye bygningsmessige deler, spesielt ny fasade mot øst, samt eventuelle arbeider
med tekniske anlegg. Arbeidet anses som enkelt gjennomførbart.

Tid for gjennomføring er vurdert til maksimalt 8 måneder fra oppstart til ferdigstillelse.
Denne løsningen er planlagt detaljprosjektert i byggeplanfasen (detaljprosjekt). Prosjektering vil
starte umiddelbart. Det søkes samarbeid mellom JBV og gårdeier for tilpasning av fasader, optimal
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utnyttelse av gjenværende næringsareal og anleggsgjennomføringen (deriblant tidspunkt for
utflytting).
Løsningen forutsetter at gjeldende regelverk fra bygget ble oppført er aktuelt for arbeidene.

6.2

Anleggsgjennomføring for konstruksjoner

Anleggsgjennomføringen for Nordbyveien 2- 6 må utføres i forkant av arbeider for støttemur. Når alt
arbeidet vedrørende Skeidarbygget og ny etablering av østvegg er ferdigstilt forutsettes full drift i
bygget samtidig som det pågår anleggsarbeider for stasjonen. Dette vil imidlertid kunne ha noe
innvirkning for driften av bygget.
Spesielt vil dette gjelde for etablering av Nordbyveien bro og gang- og sykkelsti langs Nordbyveien,
samt arbeider på byggets sørside. Konsekvensene av disse arbeidene kan være periodevis redusert
adkomst til hovedinngang. Dette er ytterligere beskrevet nedenfor.
Det konkluderes imidlertid med at konsekvensene ikke er utover de konsekvenser som må påregnes i
et område under utvikling, og det henvises eksempelvis til veiutbygging i tette byområder, som ofte
er av mer omfattende karakter.
Nordbyveien bro:
Anleggsområdet for broen vil være i selve veien på vestsiden av jernbanen og nord for Skeidarbygget.
Anleggsområdet vil ikke ha konsekvenser for kjøreatkomsten til bygget. For gangtrasé frem til
hovedinngangen på byggets nordside vil det være avsatt en passasje på minimum 3 meter for
gangtrafikk fra og til bygget. Dette ivaretar dagens drift av bygget og ev. behov for rømning.
Nordbyveien:
For utbedring av Nordbyveien fra kjøreatkomst til Skeidarbygget i vest til broen i øst, vil ikke
anleggsfasen ha ytterligere konsekvenser for bygget enn det som er nevnt for Nordbyveien bro. For
utbedring og anleggelse av sykkelvei fra rundkjøring i øst til og med kjøreatkomst til Skeidarbygget i
vest, forutsettes det en trinnvis utbygging, slik at det vil være kjørbar atkomst i hele perioden, dog
med noe redusert fremkommelighet.
Tiltak på byggets sørside:
Det forutsettes at Nordbyveien 2-6 og den eksisterende gang- og sykkelveien ikke innlemmes i
anleggsområdet. Dette ivaretar god atkomst til bygget også på sørsiden. Det planlegges for at
gangbroen vil være operativ i hele perioden som Nordbyveien bro er stengt. Når Nordbyveien bro
gjenåpnes, vil gangbroen bli revet, men anleggsområdet vil da begrenses til øst for bygget.
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7

Vedlegg
Prinspip støttemur og ombygging av Skeidarbygget - plan
Prinspip støttemur og ombygging av Skeidarbygget - snitt
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