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Oppsummering 

Vi ber om at Kommunedelplan bydel Ski Øst, syd for Kjeppestadveien, videreføres i sin 

helhet ved rullering av kommuneplan for Nordre Follo. 

Dette baseres på følgende: 

- Kommunedelplan bydel Ski Øst er i tråd med vedtatt regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus.  

- Kommunedelplan bydel Ski Øst, syd for Kjeppestadveien, svarer godt på 
arealstrategiene fra samfunnsdelen i kommuneplan 2019 – 2030 

- Planinitiativ oppstart områderegulering i bydel Ski Øst – syd for Kjeppestadveien 
ble enstemmig vedtatt juni 2019. 

- Oppstart planinitiativ høsten 2020 ble bekreftet skriftlig av kommunen i mai 2021, 
for deretter å bli trukket i september. 

- Bydel Ski Øst sør for Kjeppestadveien har som mål å skape Norges første 
miljøsertifiserte bydel og levere ihht. kommunens bærekraftsmål 

- Et bredt politisk flertall jobbet aktivt med kommunedelplan bydel Ski Øst i 5 år, 
frem til endelig stadfestelse i Departementet november 2016, fordi man ønsket å: 

o Sikre mulighet for betydelig innslag av variert bebyggelse i Ski by – «bolig 
for alle» 

o Sette en langsiktig grønn grense mot kulturlandskapet 
o Transformere industriområder inntil byen til gode boområder  
o Sikre planreserve for kommende befolkningsvekst som følge av Follobanen 
o Avsette område for etablering av ny barneskole i Ski by – tar 5-7 år før en 

evt. rammetillatelse kan foreligge 

Kort historikk og helhetsgrep – bredt politisk 
flertall 

Ski øst som en helthetlig bydel har vært jobbet med i Ski siden 2011. Kommunedelplanen 

for bydel Ski øst ble vedtatt av kommunestyret i Ski kommune 17.06.2015, og ble endelig 

rettskraftig etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets endringer i brev av 

07.11.2016. Departementets avgjørelse ble tatt etter en lang, grundig prosess der 

forslagsstiller, kommune, regionale myndigheter og flere departement alle spilte en 

sentral rolle og satte sitt preg på planen. Sluttproduktet ble en kommunedelplan med 

høye miljøambisjoner, basert på et godt, robust og helhetlig plangrep. 
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I juni 2019 vedtok et enstemmig plan- og byggesaksutvalg at arbeidet med en 

områderegulering for bydel Ski Øst sør for Kjeppestadveien kunne settes i gang.  I 

perioden etter at kommunedelplanen ble rettskraftig er det laget en rekke utredninger 

som forberedelse til utarbeidelse av områdereguleringsplanen. Det er vår påstand at 

gjeldende kommunedelplan supplert med etterfølgende utredninger gir et svært godt 

utgangspunkt for utarbeidelse av en områdereguleringsplan. Dersom kommunen nå 

velger å ta ut enkeltområder fra kommunedelplanområdet uten at konsekvensene for 

planområdet for øvrig vurderes tilstrekkelig, vil grunnlaget for å lage en god 

områdereguleringsplan kunne svekkes vesentlig. Det samme kan gjelde 

gjennomførbarheten. 

 

Figur 1 Kommunedelplan Ski øst, syd for Kjeppestadveien 

Boligforsyning og bolig for alle – sosial bærekraft 

I utkast til planprogram står det at Nordre Follo kommune, i tråd med mål fra 

samfunnsdelen, skal sikre at det bygges gode og attraktive byområder, vektlegge sosial 
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bærekraft og sikre at alle bor trygt og godt. Dette oppnås gjennom en god og variert 

boligutbygging.  

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 blir det 

vektlagt at kommunens boligpolitikk og boligplanlegging må være en integrert del av 

kommunens strategi for samfunns- og arealutvikling. Det forventes at det legges til rette 

for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for 

tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging. Dette er videre forsterket av Stortinget 

gjennom endring i plan- og bygningsloven våren 2021 der «tilstrekkelig boligforsyning» er 

tilføyd i § 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen.  

Ski by ligger i en region med et stort boligbehov for barnefamilier, førstegangsetablerere 

og boligsøkere med vanlige inntekter uten mye egenkapital. Når Follobanen blir ferdigstilt 

vil det være en forventning om at kommunen skal sørge for boligforsyning. 

Som kommunen selv påpeker gir knutepunktsfortettingen dyre boliger som ofte kjøpes av 

veletablerte eldre med god økonomi.   

Bydel Ski øst kan gi Ski et bredt boligtilbud som supplerer fortettingen i Ski sentrum. Målet 

er å tilrettelegge for et mangfold av ulike boliger innenfor Ski Øst. Mangfold betyr boliger 

med ulik størrelse, tetthet prisklasse og typologier tilpasset ulike livssituasjoner, men også 

ulike boformer. En god boligmiks vil sikre et mangfold av beboere, og gjøre området mer 

attraktivt og inkluderende for mange grupper. Mangfold skaper sosial bærekraft og er en 

nøkkelfaktor for å skape tillit, trygghet og tilhørighet.  

  

Figur 2 Eksempel på variert bebyggelse med mye friområder, hentet fra et prosjekt utenfor København – tegnet 
i 2015..  
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Transformasjon av Ellingsrud industriområde- 

verdiskapning 

En viktig føring i kommunedelplanen er forutsetningen om at næringsområder blant annet 

på Ellingsrud skal transformeres til bolig og andre bymessige formål. Grunneierne på 

Ellingsrud Industriområde har måttet forholde seg til en uavklart situasjon helt siden 

kommunen vedtok bygge- og deleforbud i området i 2011. Dette er i seg selv en uholdbar 

situasjon for grunneierne, og et vanskelig utgangspunkt for forvaltningen av både 

eksisterende bygningsmasse og ubebygde tomter.  

Av de tre industriområdene i Ski Øst er det Ellingsrud Industriområde som er mest modent 

for transformasjon/revitalisering, og en områderegulering vil gi grunneierne viktige 

avklaringer knyttet til utbyggingspotensial og -formål, samt finansiering av felles 

infrastruktur. 

Mobilitet – trygghet og trivsel 

Med sin plassering innenfor 1-2 km fra Ski stasjon, og sterke fokus på sykkel, gange og 

kollektivtrafikk, legger kommunedelplan Ski Øst til rette for en boligutbygging med høy 

tetthet innenfor gangavstand til kollektivknutepunktet Ski stasjon. Vedtatt 

kommunedelplan legger til rette for en rekke koblinger for gående og syklende, både inn 

mot sentrum og mot eksisterende boligområder og idrettsparken. Det er også planlagt en 

høyfrekvent busslinje. Når Østfoldbanens østre linje legges om vil dagens jernbanelinje 

kunne omdannes til en ekspress-sykkelvei mellom Ski stasjon og Ski Øst.  
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Figur 3 Gang- og sykkelforbindelser illustrert i mulighetsstudie om ny skole, fra Asplan Viak i 2017.  

 

Figur 4 Mulig utforming av sykkeltrasé langs Østre linje, etter at jernbanen er flyttet. Illustrasjon hentet fra 
Blågrønne strukturer Ski Øst. (Sweco) 
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Miljøsertifisert bydel – friområder på størrelse 
med Frognerparken 

Miljøambisjonene til utviklingen av områdene syd for Kjeppestadveien er betydelige, og 

har vært det siden 2011. Vi har som mål å bli Norges første miljøsertifiserte bydel. 

Futurebuilt er en av ordningene som vurderes. 

Som en konsekvens av vedtak om oppstart planinitiativ i juni 2019, og senere 

korrespondanse med Nordre Follo kommune om forventet oppstart høst 2020, har vi 

gjennomført utredninger som har gitt innspill og føringer til en bærekraftig utvikling av 

område. Det er bl.a. gjennomført utredninger på energi, urban dyrking og blågrønne 

strukturer.  

 

Figur 5 Utredning fra Norconsult (2021) – bruk av termisk energi til oppvarming bygg og gang-/sykkelveier 
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Arealnøytralitet 

Nordre Follo kommune har i utkast til planprogram og gjeldende arealdeler vedtatte mål om 
arealnøytralitet. Uregulerte områder med utbyggingsformål vil derfor bli vurdert ved rullering av 
kommuneplanen. Områdene vil ifølge planprogrammet bli vurdert opp mot verdier knyttet til 
naturmangfold, landskap, matproduksjon, rekreasjon, overvannshåndtering, klimaeffekt og 
kulturmiljø.   

 

I sin innsigelsesavgjørelse datert 7.11.2016 omtaler Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) en rekke av disse verdiene. Departementet vurderer at 
boligområdene B4 og B5 ligger innenfor en avstand til Ski stasjon og sentrum som er i tråd med 
anbefalingene om ny bebyggelse i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
Lokaliseringen vurderes å være i tråd med Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. KMD konkluderte etter råd fra landbruks- og matdepartementet om at det var 
viktig å sette en langsiktig grønn grense og at det var forsvarlig å bygge ut B4 og B5 ut fra 
landbrukshensyn.  

 
Utbygging av bydel Ski øst, sør for Kjeppestadveien, innebærer ikke omdisponering av 

dyrka mark utover det som allerede er omdisponert i gjeldende reguleringsplan. 

Kommunedelplanens § 23.2 stiller krav om at det ved regulering av områder med intakt 

matjordlag skal foreligge en plan for hvordan matjorda kan brukes til nydyrking eller 

jordforbedring av landbruksområder utenfor planområdet.  

I tråd med nullvisjon om tap av matjord har vi engasjert konsulentfirmaet Green House til å 

etablere et konsept for dette, med et ønske om å finne bedre/supplerende løsninger enn 

jordflytting som er beskrevet i kommunedelplanen. Gjennom ulike former for urban 

dyrking har Green House vist at en kan oppnå en meget høy produksjon av mat på små 

arealer slik at den faktiske mengden matproduksjon opprettholdes eller blir bedre. Videre 

er det beskrevet løsning for betydelig karbonbinding ved bruk av biokull på naboenes 

jorder. 
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Figur 6 Høy produksjon av mat. Kilde: Urban dyrking i Ski Øst. Green House 

Sweco har gjennomført en mulighetsstudie for blågrønne strukturer i Bydel Ski Øst sør for 

Kjeppestadveien. Her utreder de hvordan man kan opprettholde og forbedre de 

registrerte naturtypene og kulturminnene, tilrettelegge for økt bruk av friluftslivsområdene 

og bruke de blågrønne strukturene til overvannshåndtering.  

 

Figur 7 Mulige tiltak for tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv. Kilde: Blågrønne strukturer i Ski Øst. Sweco 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Arealstrategien fra kommuneplanens samfunnsdel legger viktige rammer for vurdering av 

foreslåtte endringer i arealdelen.  Samfunnsdelen peker ut fire satsingsområder: Sammen 

for en ny kommune, Trygg oppvekst, Aktiv hele livet og Byvekst med grønne 

kvaliteter. Kommunen har med bakgrunn i dette etablert ti arealstrategier. 

Kommunedelplan Ski Øst svarer godt på disse strategiene.  

Arealstrategiene legger særlig vekt på fortetting i prioriterte utbyggingsområder med 

godt kollektivtilbud, og vekst innenfra og ut med høyest arealutnyttelse nær 

jernbanestasjonene i Ski og på Kolbotn. Målet om å styre boligbyggingen i Ski mot 

sentrum har ligget til grunn for kommunens planlegging siden før kommunedelplan bydel 

Ski Øst ble vedtatt. Bydel Ski Øst ble derfor planlagt med lavere tetthet enn Ski sentrum, 

med gode forbindelser for gående og syklende og med fremkommelighet for buss. 

Bydelen er planlagt med fokus på urbane kvaliteter som arkitektur, torg og uterom 

samtidig som den har en rekke ulike funksjoner som nærsenter, barnehage, skole og 

omsorgsboliger.  

Det foreligger forslag til ivaretagelse/styrking av de blågrønne strukturene i området, og 

en planlegger med intensjonen om å benytte løsninger som vil øke matproduksjonen i 

området, samt binde mer karbon enn i dagens situasjon.  

 

Vedlegg til innspill:  

- Oversikt over politiske vedtak siste 10 år 

- Utredninger som er gjennomført 

- Vedtak fra KMD 07.11.2016 
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Vedlegg 

Oversikt over vedtak i forbindelse med kommunedelplan Ski Øst 

Kommuneplan for Ski kommune 2011-

2022 22.6.2011 

 

 

 

 

 

Positivt vedtak: Enstemmig 

Området krever særlig oppmerksomhet pga. 

områdets størrelse og betydning for 

tettstedsutviklingen i Ski sett under ett. Selv om 

området ikke innarbeides ved denne rullering, 

ser rådmannen positivt på muligheten for en 

utvikling av tettstedet i denne retning. 

Områdets strategiske betydning for Ski gjør 

det imidlertid naturlig å se avgrensningen i 

sammenheng med fastsetting av langsiktig 

utbyggingsgrense. 

2.gangsbehandling av 

kommundelplan Ski Øst 17.06.2015 

 

Positivt vedtak: 38 for, 3 imot 

Ski kommune vedtar forslag til 

kommunedelplan for bydel Ski Øst slik den 

foreligger. Administrasjonen bes om å kontakte 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mekling 

vedrørende innsigelser fremmet av 

Fylkesmannen. 

Behandling av meklingsresultat  

3.2.2016 

 

Positivt vedtak: 37 for, 4 imot. 

Kommunedelplan Ski Øst oversendes 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

slik planen ble vedtatt av Ski kommunestyre 

17.06.15, for endelig avgjørelse. 

Vedtak i innsigelsessak, kommunal –

og moderniseringsdepartementet 

07.11.2016 

Departementet vurderer at boligområdene B4 

og B5 ligger innenfor en avstand til Ski stasjon 

og sentrum som er i tråd med anbefalingene 

om ny bebyggelse i Regional plan for areal- og 

transport i Oslo og Akershus. Lokaliseringen 

vurderes også å være i tråd med statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging.  

Planinitiativ – bydel Ski Øst  

Plan- og byggesaksutvalget 5.6.2019 

 

Positivt vedtak: Enstemmig 

Ski kommune er positive til oppstart av 

områdereguleringsplan for et avgrenset 

område innenfor bydel Ski Øst syd for 

Kjeppestadveien (på en rekke premisser).  



 

asplanviak.no 12 

 

Utredninger utført for bydel Ski øst 

• Bydel Ski øst – mulighetsstudie av Asplan Viak 2014. Studien hadde som formål å 

etablere et overordnet plangrep for å sikre en attraktiv og bærekraftig byutvikling i 

Ski som regionsenter i Follo.  

• Mulighetsstudie ny barneskole i bydel Ski Øst – syd for Kjeppestadveien, utført av 

Asplan Viak i 2017. 

• Bydelsvisjon for Ski Øst Drømtorp – en barndom bygget på drømmestier, av LINK 

Arkitektur 2018. Presentasjon av de mest strategiske og beste ideene til å skape et 

helhetlig bygrep og bydelsprinsipper for det nye nabolaget. Formålet har vært å 

utvikle en bydelsvisjon og bygrep for Drømtorp syd som vil vekke begeistring og 

bidra til å åpne den formelle planprosessen for første utviklingstrinn.  

• Helhetsplan for Drømtorp – Ski næringspark, av Asplan Viak 2018. Studien tar for 

seg en rekke tiltak knyttet opp mot en helhetlig plan for Ski Næringspark slik at den 

skal fremstå som ”fremtidens næringspark”, for menneskene som jobber og 

oppholder seg på Drømtorp.  

• ENOVA - Konseptutredning – Ski øst. Innovative energi- og klimaløsninger for 

området syd for Kjeppestadveien. Utført av Norconsult, Erichsen og Horgen, 

Multiconsult, Follo Fjernvarme, Nordre Follo kommune, Ruter m.fl., ferdig i 2020. 

Utredningen har kartlagt konsepter for å redusere energibehov, effektbehov og 

klimagassutslipp for området som helhet – med særlig fokus på sydsiden av 

Kjeppestadveien. Tema har vært grønn mobilitet, energiforsyning, bærekraftig 

bygningsdesign, overvannshåndtering og smartteknologi.  

• Norconsult – bruk av termisk varme fra avløpsvannet som går via pumpestasjonen 

på Ellingsrud, utført i 2021. Ved optimal løsning, sammen med Follo Fjernvarme og 

lagring av energi, kan dette dekke opptil 75% av all oppvarming i område. Deler av 

overskuddsvarmen kan også benyttes til snøsmelteanlegg på gang-/sykkelveier.  

• Urbant landbruk og sirkulære løsninger Ski øst, av Greenhouse i 2021. Presentasjon 

og anbefalinger om urban og bynær matproduksjon innenfor Ski øst, bl.a. 

markedshage, andelslag, frukthagekompostering, skolehage og samarbeid med 

fagmiljøer og bonden. I tillegg skisserer de en løsning på bruk av biokull på 

nærliggende dyrkamark for å binde karbon. 

• Blågrønne strukturer Ski Øst – mangfold og muligheter utført av Sweco i 2021. 

Oppdraget omfatter prinsippnotater, referansebilder og skisser som viser 

sammenheng og helhet av framtidige grønnstrukturer innenfor hele 



 

asplanviak.no 13 

kommunedelplanområdet Ski øst, bruk av overvann til dam, turløyper, bruk av østre 

linje som framtidig gang- og sykkelvei og ny bebyggelse i et 6 daa stort areal 

mellom Kjeppestadveien og nedlagt østre linje. 

• Norconsult og Sweco har estimert kostnader på teknisk infrastruktur som følge av 

skisserte løsninger i 2021 

 

 

 






















