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Skorhaugåsen Syd er klar for detaljregulering 

I forbindelse med kommuneplanvedtak om fortetting av Skorhaugåsen i 
2013 ble det lagt opp til en områderegulering av området. Arbeidet ble ikke 
igangsatt, og i nytt vedtak i 2019 ble det fastsatt at Skorhaugåsen kan 
utvikles i to separate detaljreguleringsplaner, henholdsvis nord og sør for 
Åsenveien. I Skorhaugåsen Syd har fire utviklere besluttet å samarbeide om 
hele planområdet. 
 
De fire utviklere har siden 2019 arbeidet med grunnlag for å søke oppstart av 
detaljregulering av område Skorhaugåsen Syd, og bestilling av oppstart ble 
sendt Nordre Follo kommune 26.03.2021. Arbeidet er basert på  
kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030, og innledende møter med 
kommunen. I kommuneplanen ligger området i prioritert utbyggingsområde. 
I hele arbeidet med forberedelsene til oppstart av planarbeidet har vi forutsatt 
at vi kunne få til oppstart så snart vi tilfredsstilte kommunens formelle krav. 
Vi protesterer på en utsettelse av planarbeidet, da forutsetningene for en 
utvikling av Ski har vært kjent i lang tid. 
 
Vi er kjent med at Kommunedirektøren har prioritert utbyggingsområder og 
at politikerne har vedtatt at Skorhaugåsen utsettes til etter 2030. Det 
oppfattes i strid med tidligere politisk vedtak. Dette er en klar forutsetning 
som tiltakshaverne og majoriteten av eiendomsbesitterne har forholdt seg til 
etter at man allerede har ventet 10 år på at fortettingsvedtaket skal 
gjennomføres.  

Planarbeidet så langt er gjort i kontakt med kommunen 

Tiltakshaverne bak regulering av Skorhaugåsen Syd har med sine 
konsulenter fått utarbeidet et omfattende underlag for å få oppstart av 
planarbeidet. Alle eiendomsbesittere i området er tilskrevet. Det er avholdt 
to befaringer høsten 2020 med god deltagelse fra beboerne og med 
kommunen til stede. For å sikre informasjon til alle grunneiere har det vært 
sendt brev eller tatt direkte kontakt.  
 
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de 4 utviklerne, som også kan 
omfatte de eiendommer som foreløpig ikke er med, men kanskje ønsker å 
delta på et senere tidspunkt. En utvikling vil omfatte betydelige 
infrastrukturkostnader og utviklerne er forberedt på å inngå en 
utbyggingsavtale. Med erfaring fra andre kommuner i samme situasjon 
mener vi at dette kan løses enkelt hvis kommunen ønsker det. 
 
Det har vært god kontakt med planavdelingen for å avklare sannsynlige 
rammebetingelser for Skorhaugåsen Syd. Forut for reguleringsarbeidet skal 
det foreligge en helhetlig vurdering av de kulturminne- og naturfaglige 
interessene for hele området Skorhaugåsen. Arbeidet er gjennomført av 
tiltakshavere for Skorhaugåsen Syd i kontakt med tiltakshaver for 
Skorhaugåsen Nord, og det foreligger rapporter fra henholdsvis Biofokus og 
NIKU. Kulturverdier og verdier knyttet til blant annet grøntpreg, 
naturmangfold og landskap skal ivarestas gjennom reguleringen. Åsenveien 
skal inngå i planen for den sørlige delen. Foreløpige skisser er basert på 
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kommunens normer. Utearealnormene spriker fra Sentrum til områder 
utenfor sentrum. Vi har foreslått og begrunnet en avveiet verdi. Med hensyn 
til høyder har vi foreløpig foreslått at utbyggingen forholder seg til dagens 
høyder i området, fra sentrum med 5 -7 etasjer til toppen av Skorhaugsåsen 
med 2 etg. Skorhaugåsen med sin siluettvirkning og grønne preg må bevares, 
og samtidig må det åpnes opp slik at området blir tilgjengelig for flere. 
Forbindelsene fra sentrum mot videregående skole og friluftsområdene mot 
Ski øst må oppgraderes og vi foreslår et fortau i Åsenveien. Den historiske 
forbindelsen i Inga Gjellumsvei anbefales opprettholdt som grusvei og i 
henhold til avtale med Skorhaugåsen Nord føres den frem til 
Lensmannsgården.  

Et botilbud som supplement til sentrum 

Etter 2019 er det investert betydelige beløp for å imøtekomme beboernes 
forventninger om en overgang til et operativt eierskap der de får godtgjort 
for eiendomsverdien, mens en utvikler tar ansvar for utvikling av 
eiendommen.  En del eiendommer er kjøpt og i tillegg er det inngått avtale 
med flere grunneiere om at deres eiendommer kan inngå i en fortetting av 
Skorhaugåsen Syd. Eiendommer er kjøpt opp av utbyggere er bebodd ved at 
de leies ut. Over tid kan det bli en forslumming av området.  

 

Eiendomsoversikt 
Grønt: Eiendommer som er kjøpt opp av utbyggere (forslagsstillerne) 
Gult: Eiendommer som p.t. Ikke motsetter seg en utvikling 
Rødt: Har signalisert at de p.t. ikke ønsker å utvikle eiendommene 
Lilla: Bebyggelsen er forutsatt revet ifm etablering av nytt kryss i Sanderveien.  
 
Skorhaugåsen har vært gjennom en båndleggingsperiode, og da denne løp ut 
har eiendomsbesittere i området forholdt seg til at området er et prioritert 
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utbyggingsområde. 
 
Målsettingen for Skorhaugåsen Syd er å gi et differensiert boligtilbud til folk 
som ønsker å bosette seg nær Ski sentrum med gangavstand til 
kollektivknutepunktet og servicetilbud. Selv om et reguleringsforslag må 
vise den maksimale utvikling av området har vi i en første etappe lagt vekt 
på at det kun er de som har sagt at de ønsker å være med på utviklingen som 
har fått inntegnet ny bebyggelse.  
 
 
Oppstart av reguleringsarbeider bør starte så fort som mulig 
 
Som prioritert utbyggingsområde, umiddelbart tilstøtende til Ski sentrum, ser 
vi ingen grunn til å utsette detaljreguleringen av området. Kommunen har 
gjennom tidligere vedtak satt et tog i bevegelse som ikke lar seg stanse. 
Kommunens tidsperspektiv for byggestart (ca 2030) er usikkert, og nært 
knyttet til prognosen for den samlede boligproduksjonen i Ski i årene som 
kommer. Dersom boligproduksjonen skjer i en raskere takt enn det 
kommunens prognoser p.t. legger opp til, vil oppstarten i Skorhaugåsen 
kunne skje tidligere. 
 
Det vil uansett ta lang tid fra planprosessen starter opp til de første 
boligprosjektene er klare til å starte opp. En opptimistisk tidslinje kan se slik 
ut: 

 Oppstart detaljregulering 2022 
 Vedtatt detaljregulering 2024 
 Innsendt rammetillatelse 2025 
 Byggestart første boligprosjekt 2026 
 Overlevering første bolig 2027 

 
En reguleringsplanprosess gi mange avklaringer som er viktige for 
utviklingen av byen, for eksempel knyttet til 

 Utbyggingspotensial for bolig, både antall boliger og boligtypologier 
 Fremtidige offentlige grøntområder/strøkslekeplasser 
 Lokalisering av barnehage(r), eventuelt også omsorgsboliger 
 Avkjøringer fra Sanderveien 
 Behov for investeringer i teknisk infrastruktur og avfallsløsning 

 
Vi kan ikke se annet enn at det må være gunstig for kommunen å få disse 
avklaringene tidligst mulig. Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde 
er en viktig brikke i utbyggingen av Ski.  
 
Et vedtak om detaljregulering trenger ikke å medføre noen umiddelbar 
byggestart. Kommunen kan ved hjelp av rekkefølgebestemmelser styre 
oppstarten av utbyggingen.  I tråd med tidligere kommunale vedtak håper vi 
kommunen vil opprettholde Skorhaugåsen som prioritert utbyggingsområde. 
Vi anmoder om at detaljreguleringsplanprosessen tillates startet opp snarest 
mulig. 
 


