
From:                                 "Eirin Sira" <eirin@kleivaarkitekt.no>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 11:17:15 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "Øyvind Harridsleff" <oyvind.harridsleff@fpg.no>; "Simon Nyquist Martinsen" 
<simon.martinsen@fpg.no>; "Finn Kleiva" <finn@kleivaarkitekt.no>
Subject:                             Sak 22/01254 Innspill planforslaget for ny arealdel i kommuneplanen
Attachments:                   Innspill til arealdel i kommuneplanen_Frigaard Bolig .pdf
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Hei
 
Vedlagt oversendes planinnspill til planforslaget for ny arealdel i kommuneplanen, Sak 22/01254, på 
vegne av Frigaard Bolig. 
Vennligst videresend denne eposten med vedlegg til rette vedkommende. 
 
På forhånd takk.   
 
Med vennlig hilsen
Eirin Sira 
Sivilarkitekt MNAL 
  
Kleiva Arkitekter
Fridtjof Nansens Plass 9 
0160 Oslo 
Telefon: 22 42 17 60 
Mobil: 41924681 
Epost: eirin@kleivaarkitekt.no  
www.kleivaarkitekt.no
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Ski – innspill kommuneplan  

Innledning 
Det vises til sak 22/01254, rulleringen av kommuneplanens arealdel, som ligger til offentlig ettersyn i 

perioden 29.09.2022 – 12.12.2022.  

Frigaard Bolig (Frigaard Property Group AS) har tidligere sendt inn et planinnspill for Skorhaugåsen i Ski 

sentrum ifm kommuneplanen, som har fått dokumentnummer 68. Dette innspillet vil det bli referert til 

videre. Området omfatter flere adresser i Åsenveien og Sanderveien, på østsiden av sistnevnte, og ligger 

i direkte tilknytning til reguleringsplanen for Ski sentrum, samt innenfor prioritert utbyggingsområde 1.  

 

Bakgrunn 
Det er per nå flere store prosjekter på gang på vestsiden av Sanderveien, innenfor sentrumsplanen for 

Ski. Dette blir bebyggelse med høy utnyttelse som følger gatelinjen for å danne bystruktur, med 

varierende etasjeantall fra fire- fem helt opp i sju og ni etasjer. Forslaget er å følge opp denne 

bebyggelsestypen også på østsiden av Sanderveien, for å stramme opp Sanderveien som en 

sentrumsgate med flere sentrale boliger med kort avstand til Ski stasjon og alle sentrumsfasiliteter. Den 

sentrale beliggenheten gjør området til det neste naturlige stedet for byutvikling i Ski sentrum, her kan 

man skape sentrumsnære boliger med kort gangavstand til Ski stasjonsområde, høy utnyttelse og gode 

kvaliteter. Dette er helt i tråd med kommunens «innenfra og ut» strategi, og bør gjenspeiles i 

kommuneplanens arealdel nå når denne er under revidering.  

 
Situasjonsplan foreslått planområde 
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Bakgrunnen for planinnspillet referert til ovenfor er at utbygger har vært i kontakt med huseierne 

innenfor foreslått planområde. Fra huseierne side er det ønske om snarlig utbygging, og majoriteten har 

inngått avtaler med utbygger.  

 

Når vi nå sender en oppfølging på planinnspillet, som inkluderer denne teksten og vedlagte skisser, er 

det med bakgrunn i at vi ønsker å redegjøre for vår forståelse av de delene av kommunens planarbeid 

som angår vårt innspill direkte. I tillegg er det enkelte punkter vi ønsker en avklaring på.  

De reviderte skissene skyldes at flere huseiere innenfor «kvartalet» har ytret ønske om å være inkludert 

i planarbeidet.    

 

 
Skisse Sanderveien  

 

Innspill til Planarbeidet  
I kommuneplanens samfunnsdel er det nedfelt i ti arealstrategier.  

1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. Hovedtyngden 
av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder med høyfrekvente 
bussruter.  
Planområdet i henhold til vårt foreslåtte planinnspill ligger kun 6 minutters gange fra Ski stasjon 
og ligger innenfor Prioritert utbyggingsområde 1. Beliggenheten langs Sanderveien, på vestsiden 
av Skorhaugåsen, er i direkte tilknytning til reguleringsplanen for Ski sentrum, og en utbygging 
her som neste skritt innen utvikling av sentrum er helt i tråd med kommunens overordnede 
arealstrategi.  

2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski og på 
Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de kan 
videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn.  
Dagens reguleringsplan for Ski sentrum ligger vest for Sanderveien og avsluttes med denne. 
Planområdet ligger langs Sanderveien på østsiden, på vestsiden av Skorhaugåsen, og ligger 
dermed i direkte tilknytning til reguleringsplanen for Ski sentrum. På vestsiden av Sanderveien 
er det regulert med høy fortetting og gatestruktur med arealformål boligbebyggelse i blokk og 
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bolig/kontor/forretning. Det er naturlig at dette videreføres også til østsiden av Sanderveien, for 
å fullføre det bymessige gateløpet det er lagt opp til, og fortette i et allerede bebygget og 
sentralt område.  

3. Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god balanse og samspill mellom ulike 
funksjoner og tilbud til ulike aldersgrupper.  
Planområdet er ideelt i dette henseendet, ettersom man på den ene siden har Ski sentrum med 
Sanderveien, og på den andre siden åpne grønne arealer i tilknytning til Sandergården. Spesielt 
for eldre vil nærheten til ulike sentrumsfunksjoner være gunstig. Også Ski skole, Ski 
ungdomsskole, Ski videregående skole, Skihallen og Ski bad ligger innenfor gangavstand.   

4. Virksomheter med mange arbeidsplasser, detaljhandel og publikumsvirksomheter lokaliseres i 
sentrum eller så nært at det er naturlig å bevege seg til fots mellom funksjonene og sentrum. 
Den sentrale beliggenheten i Sanderveien vil med dette tankesettet ha gangavstand til en rekke 
arbeidsplasser og servicefunksjoner i og nært sentrum.  

5. Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og vektlegger 
universell utforming.  

6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og grønnstrukturene i 
sentrum ivaretas, prioriteres og styrkes.  
Ved å bygge ut allerede utbygde områder bevares markagrensen, dyrket mark og friområder. i 
planforslaget for Skorhaugåsen er det kun forutsatt ny bebyggelse på eiendommer hvor det i 
dag er småhusbebyggelse. Nærliggende grøntområder, som gården på eiendom 132/6, berøres 
ikke.  

7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til tettstedene, 
til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.  
Det er allerede regulert sykkelvei langs Sanderveien. Ny bebyggelse her vil enkelt kunne koble 
seg på det sykkelveinettet som er planlagt/bygget i og rundt Ski sentrum, og sikre trygg og 
effektiv adkomst med sykkel til skole, idrett, sentrum og togstasjon for ev videre pendling.   

8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og sikres mot 
nedbygging og fragmentering.  
Dette vil ikke være aktuelt innenfor avsatt planområde, ettersom området allerede er bebygget.  

9. Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord.  
Planinnspillet for Skorhaugåsen innebærer ingen tap av matjord eller dyrket mark.  

10. Folkehelse og samfunnssikkerhet legges til grunn for all kommunal arealplanlegging. 
 

By- og tettstedsutvikling 
Planbeskrivelsen og planbestemmelsene sier følgende om Skorhaugåsen: 

s. 25 planbeskrivelse. ”Skorhaugåsen, området mellom Idrettsveien, og Kjeppestadveien, ligger innenfor 

prioritert utbyggingsområde øst for sentrum. Det skal gjennomføres en felles planlegging av området. 

Stedsanalyser må vise hvordan fortetting kan skje samtidig som viktige kulturhistoriske kvaliteter blir 

ivaretatt og brukt til å forsterke stedets og Skis identitet. Ny bebyggelse må tilpasses omgivelsene. Videre 

planlegging må sikre areal til møteplasser, bevaring av grøntarealer og biologisk mangfold, samt legge til 

rette for gode gang- og sykkelforbindelser i og gjennom området. Parkering skal som hovedprinsipp 

lokaliseres i kjeller/ under terreng.” 

Planbestemmelser § 26 Gjennomføringssoner 
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Hensynssone H810_9 Skorhaugåsen. Skal utarbeides felles reguleringsplan for alle eiendommene i 
sonen. Temakart 14.  

 

Skorhaugåsen er et stort område som omfatter mange eiendommer og flere ulike utbyggere med ulike 

tidsskjema i sin planlegging.  

Det er ønskelig med en avklaring av nøyaktig hva som menes med felles planlegging/ regulering, og om 

dette innebærer et ekstra trinn under arbeidet fra regulering til ramme og utbygging. Dette vil i så fall 

kunne både komplisere og forsinke reguleringsprosessen på de ulike feltene som oppstår. Det er viktig 

at fremdriften av utviklingen i området ikke stagneres av et slikt krav om felles planlegging, og at de 

ulike aktørene kan utvikle sine områder uten å måtte vente på hverandre. Erfaringsmessig vil 

eiendommer som ”venter” på utbygging forfalle. Hus blir solgt, leid ut, stående tomme, og vedlikehold 

blir begrenset ettersom beboerne venter på å flytte ut. Et slikt scenarie fremstår ikke ønskelig over tid. I 

dette tilfellet er det fra beboernes side sterkt ønskelig at det kommer en utbygging.  

I saksutskriften side 10 er det en setning om at man kan planlegge Skorhaugåsen i to områder, nord og 

sør for Åsenveien, som refererer til et vedtak fra 2019. Vi mener at det vil være naturlig å fortsatt skille 

mellom område nord og sør, fremfor at hele Skorhaugåsen skal ses under ett.    

Frigaard Bolig har tett kontakt og dialog med Veslefrikk Eiendom, en annen aktør på Skorhaugåsen nord, 

og dersom kravet om felles regulering for område nord opprettholdes vil det være naturlig å samarbeide 

med dem, forutsatt at dette ikke forsinker reguleringsprossessen. Området vest for Skorhaugåsen ligger 

i direkte tilknytning til reguleringsplanen for Ski sentrum, og med tanke på kommunens  «innenfra og 

ut» planlegging iht sentrum og Ski stasjonsområde er det naturlig at Skorhaugåsen langs Sanderveien er 

neste skritt i utviklingen av Ski sentrum. Dersom det likevel stilles krav om felles planlegging for 

Skorhaugåsen må området deles opp slik at de ulike feltene ikke gjøres avhengig av hverandre.  

Et tilleggsforslag om at områder i Temakart 1 kan melde oppstart av detaljregulering med 

rekkefølgekrav om at sosial infrastruktur er på plass ble fremmet i møtet i formannsskapet, hvilket vi 

støtter.  

Forutsetninger i foreslåtte planbestemmelser:  
Følgende planbestemmelser er relevante for planinspillet på Skorhaugåsen, foruten generelle 

forutsetninger som krav til utearealer, parkering, leilighetsmiks og ulike kvaliteter.  

• § 5 Rekkefølgebestemmelser 
Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygges før nødvendige tekniske anlegg, 
blågrønn infrastruktur og samfunnstjenester er etablert eller sikret på en måte som kommunen 
finner tilfredsstillende. Med dette forstås blant annet energiforsyning, vann og avløp, anlegg for 
kollektivtransport, kjørevei, veinett for gående og syklende, torg/ møteplasser, idretts- og 
nærmiljøanlegg, helse- og sosialtjeneste, barnehager, skoler og annen tjenesteyting.  
I områder avsatt til henssynssone med rekkefølgekrav til infrastruktur (jmf. § 23) skal utbygging 
ikke finne sted før den nærmere angitte infrastrukturen er etablert.  
Det er ønskelig med en nærmere avklaring om hva dette innebærer. Videre bør omfanget av 
nødvendige tekniske anlegg, blågrønn infrastruktur og samfunnstjenester også ses i 
sammenheng med innspill fra aktuelle utbyggere og faktiske behov.    

• § 7 Boligbebyggelse 
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§ 7.4 Eiendommer som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, kan kun bebygges med én 
enebolig eller én tomannsbolig, samt tilhørende garasje, carport og bod.  
Det forutsettes at dette punktet ikke gjelder for Skorhaugåsen når reguleringsarbeidet kommer i 
gang.  

• § 24.3 H570_1 Bevaringsverdig bebyggelse og miljø.  
Bevaringsverdig bebyggelse skal søkes vedlikeholdt.  
Planinnspillet berører ikke direkte eiendom 132/6, men vil som nærmeste nabo forholde seg til 
denne på en så hensiktsmessig måte som mulig.  

• § 26 Gjennomføringssoner 
Hensynssone H810_9 Skorhaugåsen. Skal utarbeides felles reguleringsplan for alle eiendommene i 
sonen. Temakart 14.  
Dette punktet er berørt tidligere. Her ønsker vi å kunne starte opp reguleringsarbeid uavhengig 
av andre utbyggere/ planområder innenfor Skorhaugåsen. Felles planlegging for et såpass stort 
område vil medføre komplikasjoner og forsinkelser i alle ledd, det er derfor ønskelig med et skille 
mellom områdene nord og sør for Åsenveien, fortrinnsvis også mellom øst og vest for 
Skorhaugåsen.  
Hensynssone H820_9 Skorhaugåsen. Området Skorhaugåsen skal ha en fortetting som skiller seg 
fra sentrumsbebyggelsen og gatestrukturen i Ski sentrum. Ny utvikling skal bevare Skorhaugåsen 
som landskapselement og det sammenhengende naturområdet. Større trær på eiendommen skal 
bevares. «Sanderhytta» på gnr./bnr. 132/6 skal vurderes i et kulturmiljøperspektiv og integreres 
som del av området. Temakart 15.  
Planområdet berører ikke eiendommen 132/6, og dermed hverken selve Skorhaugåsen eller 
gården på eiendommen. Eiendommene som berøres grenser til gården. Her blir det naturlig at 
bebyggelsen langs Sanderveien henvender seg mot sentrum mot vest, og mot naturen og det 
landlige i øst.   

• § 27 Bestemmelsesområde for prioriterte utbyggingsområder #1 (Temakart 1)  
Innenfor områder avsatt som prioriterte utbyggingsområder skal det ved videre planlegging og 
regulering legges vekt på en arealutnyttelse som tilpasser seg områdets karakter og identitet. 
Fortetting og transformasjon skal gi et godt bomiljø, med et mangfold av funksjoner med høy 
kvalitet. Utbygging skal være miljøvennlig og bærekraftig.  
Planleggingen skal styrke sykkel og gange som fremkomstmiddel og fremme universell utforming.  
Grønne korridorer og vassdrag skal ikke fragmenteres.  
Hensynet til gode grøntarealer, uteoppholdsarealer, lysforhold og overvannshåndtering skal 
ivaretas. 


