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SAK 22/01254 - Forslag til ny kommuneplan for perioden 2023 – 2032, 
arealdelen, våre bemerkninger 
 
Vi viser til kommunens brev av 19.10.2022.  
 
Det foreslås vern av «enkelte bygninger og kulturmiljøer». I brevet opplyses at det ved 
forslaget er fokusert på «eldre boligbebyggelse rundt Ski sentrum og enhetlige boligområder 
fra etterkrigstiden.». 
 
Forslaget er egnet til undring.  
 
I forrige ti-år (2011-2020), ble det nedlagt meget arbeid i kommunens planer for Ski sentrum 
og den nye Follobanen. Toglinjen åpnes for bruk i disse dager. 
 
Et forslag om å regulere bebyggelsen nord for Kirkeveien til fortsatt «spredt småhus-
bebyggelse», ble den gang droppet. I stedet tok man området Kirkeveien Nord ut av hele 
planen, og begrenset det man definerte som «Ski sentrum» til å nå så langt nord fylkesveien 
skal strekke seg etter dens utvidelse.  
 
Etter hva sentrale kommunale politikere fortalte den gang, var kortversjonen av 
begrunnelsen fra fylkesmannen at: 
 

Vi bruker ikke 20 milliarder kroner på å etablere Follobanen, for deretter å se at 
kommunen regulerer arealene i stasjonens umiddelbare nærhet, til fortsatt spredt 
småhusbebyggelse. At kun en håndfull mennesker skal kunne bo der det opplagt er 
gangavstand til stasjonen, er ikke forenlig med storsamfunnets investering. 

 
Kommunen tok den gang ut området av planen for Ski sentrum.  
 
I årene etter ovennevnte og frem til sammenslutningen til Nordre Follo kommune, var det stor 
aktivitet fra kommunens side for å regulere Kirkeveien Nord i tråd med signalene fra 
fylkesmannen. Nærmest alle beboerne nord for Kirkeveien deltok også aktivt i arbeidet 
kommunen inviterte til.  
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Når Follobanen nå åpnes for bruk er investeringen på om lag på 35 milliarder kroner. 
 
I tillegg til etableringen av Follobanen, er storsamfunnet nå i gang med ytterligere et 
omfattende prosjekt, utvidelsen av fylkesvei 152 Kirkeveien. Også denne investering skal bidra 
til mest mulig bruk at kollektive reiser. Samtidig vil utvidelse bidra til at veien blir trygg for 
gående og syklende.  
 
Det nye forslaget om å regulere bebyggelsen nord for Kirkeveien som bevaringsverdig, 
fremstår som et forsøk fra kommunen til igjen å motarbeide den nasjonale målsetting om at 
flest mulig skal kunne benytte kollektive reisemåter via Ski stasjonsområde – og at flest mulig 
skal kunne nå disse transportmidler til fots eller sykkel.  
 
Vi mener forslaget kommunens administrasjon presenterer i sitt brev av 19.10.2022, bør 
frafalles.  
 
Arbeidet med å regulere området Kirkeveien nord til fortetting bør gjenopptas. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Karin Hultin Jäderlund   
 
 
Truls B. Graff 
 
 
 
E-post: truls.graff@gmail.com   
Tlf.:   932 12 568 
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