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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Ski kommunes kontrollutvalg bestille 13.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet Byutvikling.   

1.2 Sammendrag 

Forvaltningsrevisjonens formål er å vurdere kommunens arbeid med å realisere målene om 

utviklingen av Ski sentrum. Rapporten gjennomgår helhetlig ansvar for sentrumspolitikk, 

endrede utfordringer, dialog med aktører og innbyggere, kompetanse og kapasitet, og status 

for utviklingsarbeidet.  

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de fem problemstillingene: 

1.3.1 Helhetlig ansvar for sentrumspolitikk og nødvendig plangrunnlag 

Ski kommunestyre vedtok områdereguleringsplan Ski sentrum i mai 2016. Funksjons- og 

designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum – en utdypende veileder som viser hvordan 

fortettingen i Ski kan skje med kvalitet – vedtas i januar 2018. Planene fremstår som 

omfattende og grundige.   

 

Resterende planer for utvikling av Ski sentrum vil stort sett komme på plass i 2018–19: 

sykkel- og parkeringsstrategi, boligbyggeprogram, behovsplaner for barnehager, skoler og 

omsorgsbygg, Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune, reguleringsplan for 

skolekvartalet, reguleringsplan for ny videregående skole og områderegulering av Skorhaug-

åsen. Med disse tar Ski kommune et helhetlig ansvar for å trekke opp en sentrumspolitikk og 

etablere et nødvendig plangrunnlag. 

1.3.2 Kommunens håndtering av nye eller endrede utfordringer i arbeidet 

Fire nasjonale føringer for byplanlegging kan sies å være forsterket siden 2011:  

 Byer skal fortettes innenfra og ut, særlig i "tokilometersring" rundt knutepunkt. 

 Høyere boligtetthet og et mangfold av boliger skal gi byene en heterogen befolkning. 

 Sykkelfremkommeligheten skal opp og parkeringstettheten ned. 

 Overvann skal håndteres bedre.  

 

Utbyggingsbehovene i Ski sentrum er endret siden 2011:  

 Akershus fylkeskommune ønsker å bygge en videregående skole øst for Ski rådhus. 
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 Private grunneiere ønsker å prioritere boligbygging høyere (og næringsbygg lavere) 

enn opprinnelig planlagt.  

 

De forsterkede føringene og nye utbyggingsbehovene legges til grunn for Kommuneplan 

2018–2030 for Nordre Follo kommune, som vil vedtas høst 2018. Ski kommune har høyt 

fokus på Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015).  

1.3.3 Kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i 

byutviklingen 

Ski kommune har et omfattende system for dialog og samarbeid med andre aktører og 

innbyggere i byutviklingen – med egen nettside (Skiliv.com) for informasjon til og respons 

fra innbyggere, åpne møter, åpent plankontor i rådhuset og årlige byutviklingsprosjekter. 

Funksjons- og designplanen har blitt til etter høringsrunder med aktører og innbyggere.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholder regionalt planforum og årlige kontaktmøter med 

Ski kommune. Akershus fylkeskommune er regionutvikler, eier av fylkesveier og byggherre 

for ny videregående skole i Ski sentrum. Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski 

sentrum holdes årlig. Ski kommunes dialog og samarbeid med andre aktører i byutviklingen 

er hensiktsmessig, men samarbeidet med Statens vegvesen og Bane Nor har forbedrings-

potensial. 

1.3.4 Kommunens kompetanse og kapasitet i arbeidet 

Ski kommune har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i byutviklingsarbeidet. Virksom-

het Plan, bygg og geodatas planavdeling er i 2017 styrket med én stilling (arealplanlegger) til 

7,8 årsverk. Planavdelingens største kompetanseutfordring er å få tak i erfarne arealplanleg-

gere. Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling er i 2017 styrket med to stillinger 

(byggeledere) til 17 årsverk.   

1.3.5 Status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og framdrifts-

plan  

I forhold til forventningene da Ski kommune utarbeidet Kommuneplan 2011–2022, har utvik-

lingen tatt noe lengre tid i Ski by og gått noe raskere i Langhus. Kommunal infrastruktur 

(vann/avløp, vei/torg/park og barnehager/skoler/eldreboenheter) er utbygd i takt med befolk-

ningsveksten på rundt 1,0 % per år. Befolkningsveksten steg til rundt 1,5 % i 2015 og 2016. 

 

Frem mot 2030 kan en befolkningsvekst på rundt 2,5 % årlig påregnes i Ski. For å møte beho-

vet, planlegger kommunen å bygge fire nye barnehager og 50 omsorgsboliger og utvide skoler 

(338 elevplasser). Utbyggingen sikrer trolig behovsdekning i Ski på sentrale tjenesteområder.  

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  

a. Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor i store byggeprosjekter avklares. 

b. Statens vegvesens detaljregulering av fylkesveiene Kirkeveien, Sanderveien og Åsveien 

følges opp med sikte på fortgang. 

 

Steinar Neby /s/     Didrik Hjort /s/ 

revisjonssjef     avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 2.5.2016 prosjektplan for Byutvikling. Kontrollutvalget 

fastsatte at formålet med prosjektet er å "Vurdere kommunens arbeid med å realisere målene 

om utviklingen av Ski sentrum". 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholdt seks problemstillinger:  

1. "Har kommunen tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp en sentrumspolitikk og etablert et 

nødvendig plangrunnlag? 

2. Hvordan har kommunen håndtert nye eller endrede utfordringer i arbeidet? 

3. Er kommunens samarbeid med de andre aktørene i byutviklingen hensiktsmessig? Hva 

mener de ulike gruppene om samarbeidet? 

4. Er dialogen med innbyggerne tilfredsstillende? 

5. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i arbeidet? 

6. Hva er status for utviklingsarbeidet i forhold til kommuneplanens mål og framdriftsplan?"  

 

Dialog med aktører og innbyggere skjer i stor grad i samme prosess. Revisor har derfor slått 

sammen problemstillingene nr. 3 og 4. I problemstilling nr. 6 erstattes "kommuneplanens mål 

og framdriftsplan" med det noe løsere "kommunens mål og framdriftsplan" – av to grunner:  

 Kommuneplan 2011–2022 (samfunnsdelen) inneholder et stort antall mål (95 punkter) 

og strategier (177 punkter). De er i liten grad tidfestet, noe som betyr at de er ment 

oppfylt innen 2022.  

 Planprogram Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Ski 

og Oppegård kommuner i november 2016. Ny, felles kommuneplan vil ventelig bli 

vedtatt i oktober 2018.      

 

Justeringene er av redaksjonell art. Følgende fem problemstillinger legges dermed til grunn:  

1. Har kommunen tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp en sentrumspolitikk og etablert et 

nødvendig plangrunnlag? 

2. Hvordan har kommunen håndtert nye eller endrede utfordringer i arbeidet? 

3. Er kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i byutviklingen 

hensiktsmessig?  

4. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i arbeidet? 

5. Hva er status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og framdriftsplan?  

2.2 Avgrensning og presisering 

Avgrensning – stedet Ski 

"Ski" kan betegne flere geografiske områder, som konsentriske sirkler (ringer i vann):  

1. Ski sentrum: Områdeplan Ski sentrum (2016) dekker området innenfor Vestveien 

(kommunal vei) og Nordbyveien, Kirkeveien og Sanderveien (fylkesveier). Mesteparten 

av sentrum ligger øst for jernbanen, men parkeringsarealet vest for jernbanen, som eies av 

Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) inngår også i Ski sentrum. 

2. Ski by: Ski kommunes nettsider (Ski.kommune.no) har menypunktet "Byutvikling", der 

nettartikkelen "Bylivsprosjekter i Ski" innleder med at "Ski er en regional by".  Kommu-

nestyret vedtok i 2004 at Ski tettsted har bystatus, men noen bygrense ble ikke fastsatt. 

Utfra en skjønnsmessig vurdering av urbaniseringen per 2017 kan Ski sentrum og Skor-
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haugåsen sies å utgjøre Ski by.  

3. Ski tettsted: Oversiktskartet i vedlegg 1 viser Ski tettsted, som omfatter Hebekk og 

Finstad, Ski vest, Ski sentrum, Skorhaugåsen, Eikeli, Ellingsrud og Ski øst. Ski tettsted 

har ca. 19 000 innbyggere. 

4. Ski kommune: "Ski" vil også si hele kommunens areal (165,5 km²) og befolkning (30 698 

innbyggere per 1.1.2017). 

 

Dagens Ski by – sentrum og Skorhaugåsen – fokuseres i denne rapport. Langhus, Siggerud og 

Kråkstad ligger utenfor temaet; det samme gjør i hovedsak Ski vest og Ski øst. Opplysninger 

om utbygging av kommunal infrastruktur gjelder likevel hele Ski kommune.  

 

Presiseringer 

Begrepet byutvikling inneholder to elementer: arealplaner (utarbeiding og vedtak) og 

infrastruktur (prosjektering, finansiering og bygging). De fem problemstillingene, som går 

noe over i hverandre, besvares slik: 

1. Helhetlig ansvar for sentrumspolitikk og nødvendig plangrunnlag: Har Ski kommune 

oppdaterte planer for Ski by som er gode, overordnete styringsdokumenter? Er kommunen 

ajour med behandling av detaljreguleringsplaner?  

2. Kommunens håndtering av nye eller endrede utfordringer i arbeidet: Har det kommet nye 

eller endrede utfordringer etter at kommuneplanen ble vedtatt i 2011, og hvordan har 

kommunen håndtert dem?  

3. Kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i byutviklingen: 

Kommunens dialog og samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører, lokalt 

næringsliv og innbyggere gjennomgås. Hva mener de ulike gruppene om samarbeidet? 

Anleggsprosjekter gir belastninger i byggefasen; kan kommunen bidra til å bedre 

gjennomføringen?   

4. Kommunens kompetanse og kapasitet i arbeidet: Har virksomhet Plan, bygg og geodatas 

planavdeling og virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling tilstrekkelig kompetanse 

og kapasitet? Som en del av kompetanse berøres IT-verktøy og tverrfaglig samarbeid. 

Byggesaksbehandling faller utenfor forvaltningsrevisjonen.  

5. Status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og framdriftsplan: Holder 

byutviklingen følge med befolkningsutviklingen; utbygges statlig og kommunal infra-

struktur i takt med innbyggeres og næringslivs behov?  For å få frem utviklingsretning og 

fremdrift, rettes blikket avslutningsvis mot 2040.  

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommune hadde driftsinntekter på 2,2 mrd. kr i årsregnskap 2016. Investeringer i 

anleggsmidler utgjorde 433 mill. kr.  

 

Ski kommunes øverste organ er kommunestyret (41 representanter). Også formannskapet (11 

medlemmer), plan- og byggesaksutvalget og teknikk- og miljøutvalget berøres i rapporten.  

  

Ski kommunes personell utfører til sammen ca. 1966 årsverk. Rådmannens ledergruppe består 

av rådmann og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for hver sin gruppe av de 

totalt 32 virksomhetene i Ski kommune: 
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, 

Samfunn og Administrasjon.  

Navn på organisatoriske enheter ned til virksomhet skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 

 

Forvaltningsrevisjonen berører kommunalområde Samfunn, herunder tre virksomheter: 
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 Virksomhet Plan, bygg og geodata har 28 årsverk. Planavdelingen, som har 7,8 års-

verk (inkl. avdelingsleder), utarbeider kommuneplaner, områdereguleringsplaner og 

detaljreguleringsplaner for kommunalt eide tomter og saksbehandler private detalj-

reguleringsplaner. 

 Virksomhet Kommunalteknikk, som har 57 årsverk, bygger og drifter vann/avløp (VA), 

vei og idretts- og nærmiljøanlegg, samt bestiller renovasjon (fra Follo Ren IKS). Pro-

sjektavdelingen, som har 17 årsverk, utfører utredning (1 årsverk), prosjektering og 

bygging av vei og VA-anlegg (14 årsverk), samt miljøovervåking av vassdrag (2 års-

verk).
1
     

 Virksomhet Eiendom, som har 105 årsverk, forvalter, drifter og vedlikeholder kommu-

nens formålsbygg og er tiltakshaver ved oppføring av kommunale bygg.  

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, Normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-

portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet, for verifisering av 

datagrunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier er først og fremst Lov om planlegging og byggesaksbehandling (se 

vedlegg 2). Datagrunnlag omfatter dokumenter fra statlige og fylkeskommunale aktører og 

                                                           
1
 Kommunalteknikks Handlingsplan 2017 benytter (s. 11) betegnelsen "prosjektavdeling". Det gamle navnet 

"planavdeling" benyttes likevel fortsatt av mange ansatte, til forveksling med Plan, byggesak og geodatas 

planavdeling. 
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Ski kommune (se kapittel 8 Litteratur), statistikk og intervju med informanter. Revisor har 

intervjuet åtte ansatte i Ski kommune, en ansatt i Akershus fylkeskommune og tre represen-

tanter for næringslivet i Ski. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene 

har fått tekstene til korrigering og godkjenning i epost-dialog.  

 

Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 gjengis noen indikatorer. Kostra er 

Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner (2001).  

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom datagrunnlag til vurderinger 

og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling 

fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer og kommu-

nens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:  

Dato:  Aktivitet:  

13.12.2016: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

7.3.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

19.4.2017: Konsulent Kirsti N. Karlsen i planavdelingen utarbeidet oversiktskart for revisor. 

2.5.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

7.6.2017: Oppstartsmøte med kommunalsjef for Samfunn Stein Egil Drevdal (rådmannens 

kontaktperson), virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata Hans Vestre og 

avdelingsleder for planavdeling (planavdelingsleder) Kristian Larsen.  

13.6.2017: Dialog med Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) om justering 

av problemstillinger. 

16.6.2017: Møte med planavdelingsleder og arealplanlegger Cecilie Mæle.   

22.6.2017: Møte med avdelingsleder for prosjektavdeling (prosjektavdelingsleder) Gry 

Larsen, Kommunalteknikk. 

14.7.2017: Samtaler med Brit Løkke Andresen, styreleder i AS Løkkegården, og Tom Herman 

Sinding, innehaver av P. Blomster, Idrettsveien 5.  

18.7.2017: Epost-korrespondanse med seniorrådgiver Per Johan Salberg i Miljøverndirekto-

ratets artsseksjon.  

11.8.2017: Telefonsamtale med daglig leder Thor Ole Fongaard i Follo Næringsråd. 

17.8.2017: Møte med næringssjef Bjørnar Angell, Rådmannens stab, og byplanlegger Sven 

Venske i planavdelingen.  

30.8.2017: Kvalitetssikring av rapportutkast med virksomhetsleder for Kommunalteknikk 

Tom Schei og prosjektavdelingsleder. 

1.9.2017: Epost-dialog med barnehagekonsulent Ketil Aldrin i Pedagogisk virksomhet og 

kommunalsjef for Velferd Marit Rød Kronborg. 

12.9.2017: Kvalitetssikring av rapportutkast med kommunalsjef Samfunn, virksomhetsleder 

Plan, bygg og geodata, planavdelingsleder og virksomhetsleder Kommunalteknikk.  

13.9.2017: Epost-dialog med seniorrådgiver Einar Midtsund i Akershus fylkeskommunes 

avdeling for plan, næring og miljø. 

22.9.2017: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef for Samfunn.   

27.9.2017: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

10.10.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS.  

17.10.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

 

Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens 

uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 HELHETLIG ANSVAR FOR SENTRUMSPOLITIKK OG 

NØDVENDIG PLANGRUNNLAG  

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommunes byplanlegging skal utforme en helhetlig sentrumspolitikk og 

plangrunnlag i samsvar med plan- og bygningsloven (§§ 1,3,4, 10, 11 og 12, jf. 

vedlegg 2).    

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Arealplanlegging 

Ski kommunes driftsutgifter til fysisk planlegging ligger litt under andre kommuner: 

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø.  

Kostra-gruppe 13: "Store kommuner utenom de fire største byene" (SSB). 49 kommuner, bl.a. Ski og Oppegård. 

 

"Kommunens viktigste verktøy for å styre utviklingen i ønsket retning er aktiv planlegging," 

står det i Kommuneplan 2011–2022 (s. 50). Her opplyses (s. 57) at plan- og bygningsloven 

som trådte i kraft 1.7.2009, innførte "områdereguleringsplan som ny planform, men det er 

fortsatt mulig å fremme kommunedelplaner knyttet til deler av kommunens areal". Kommu-

nen skal gi noen hovedtrekk i reguleringen av et område, mens detaljregulering som regel 

utarbeides av private utbyggere, for så å vedtas av kommunestyret. 

  

Plangrunnlaget for kommuners arealbruk består av et planhierarki:   

1. Regionale planer fra stat/fylkesmann og fylkeskommune.  

2. Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) fastsetter hovedtrekkene i utbygging av arealene 

i kommunen. Kommuneplanen utarbeides for 12 år og rulleres hvert 4. år. (Kommunedel-
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Ski Kostra-gruppe 13 Akershus Norge

2014 2015 2016Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger 

Problemstilling nr. 1: Har kommunen tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp en 

sentrumspolitikk og etablert et nødvendig plangrunnlag? 
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planer, samt fireårig økonomiplan som rulleres årlig, er en del av kommuneplanen.) 

3. Områdereguleringsplaner – også kalt "områdeplaner" – har større detaljeringsgrad enn 

kommuneplaner. Områdeplaner kan utdypes i veiledende temaplaner.  

4. Detaljreguleringsplaner – også kalt "reguleringsplaner" – har større detaljeringsgrad enn 

områdereguleringsplaner. 

 

Kommunalsjef for Samfunn fremhever følgende styringsdokumenter for utviklingen av Ski 

sentrum: 

1. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) fra Akershus fylkeskom-

mune og Oslo kommune. 

2. Ski kommunes Kommuneplan 2011–2022 (2011) og kommunedelplan Ski øst (2016). 

3. Områdeplan Ski sentrum (2016), samt tilgrensende områdeplan Ski vest (2016).  

3.2.2 Sentrumsplan og funksjons- og designplan 

Områdeplan Ski sentrum (sentrumsplan) 

Område(regulerings)plan Ski sentrum – sentrumsplanen – består av reguleringsbestemmelser 

og plankart med vedlegg. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski sentrum 

(vedtatt av kommunestyret 11.5.2016) angir følgende formål (§ 1, s. 1): "Hensikten med 

områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for en utvikling i Ski sentrum som er i tråd med 

mål og strategier i kommuneplanen. Bymessig utvikling av Ski har hovedfokus i Ski 

kommuneplan. Kommuneplanen har følgende mål for overordnet byutvikling:  

 Ski skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap. 

 Ski skal styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt, og være et 

utstillingsvindu for framtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transport-

system."  

 

Under plankrav (§ 2) heter det om utbyggingsavtaler (s. 2): "Opparbeiding av teknisk og 

grønn infrastruktur innenfor de enkelte utbyggingsområdene som parkering, gang- og sykkel-

veier, vann og avløp, energi, lekeplasser og uteoppholdsarealer, skal bekostes av utbyggerne 

innenfor det enkelte utbyggingsområde."  

 

Reguleringsbestemmelsene gir føringer for byutviklingen i Ski. Følgende utdrag gir et 

inntrykk av fremtidens Ski sentrum:  

 "Boenheter på under 35 m
2
 BRA tillates ikke" (s. 3).  

 "Leke- og uteoppholdsarealer skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurens-

ning. Arealene skal ha gunstig beliggenhet og være solbelyst i minst 5 timer ved jevn-

døgn. Mellom bygninger og felles uteoppholdsareal skal høyde/lengdeforholdet være 

minimum B>1,0 H" (s. 4; B=bredde mellom bygninger, H=høyde på bygninger).   

 "Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne beplantes med trær 

og annen vegetasjon" (s. 4).  

 "Parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/under terreng. […] Minimum 5 

% av parkeringsplassene for bil skal utformes som handicapplasser. […] I leilighets-

bygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av plassene ha fremlagt dedikert 

kurs til ladepunkt for el-biler. […] 2-roms leilighet eller større: Maks 1 plass pr. 

boenhet. […] Kontor/administrasjon: Maks 0,7 parkeringsplass pr. 100 m
2
. Forretning: 

Maks 1 parkeringsplass pr. 100 m
2
" (s. 5). 

 "Ved Ski stasjon skal minimum 475 biloppstillingsplasser være reservert for tog-

reisende. Av disse skal minimum 2/3 av biloppstillingsplassene lokaliseres på vest-
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siden av jernbanestasjon. Ved Ski stasjon skal det etableres minimum 1000 sykkelpar-

keringsplasser, hvorav halvparten skal være overdekket" (s. 6). 

 "I sentrumskjernen skal det legges til rette for aktivt fasadeliv med publikumsrettet 

virksomhet i førsteetasjer, herunder forretning, bevertning, kultur og tjenesteyting" (s. 

7).  

 "Alt overvann innenfor planområdet skal håndteres og renses lokalt, på en slik måte at 

det ikke medfører økt flomfare eller forurensning nedstrøms i vassdraget" (s. 7).  

 "Alle boenheter skal som hovedregel være gjennomgående med tilgang til stille side… 

Ensidige leiligheter mot nord er ikke tillatt" (s. 8).   

 "Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp for utforming av all ny 

bebyggelse og utomhusarealer innenfor planområdet" (s. 9).  

 "Det skal utarbeides kvalitetsprogram ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner som 

omfatter nybygg over 5000 m
2
 BRA. Kvalitetsprogrammet skal med utgangspunkt i 

Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig sentrumsutvikling i Ski 

kommune redegjøre for transport, energibruk, bebyggelse og bokvalitet, by- og gate-

rom og blågrønn struktur" (s. 9). "Blågrønn struktur" vil si overvann (vannspeil og 

renner) og grøntareal.   

 "Avfallsanlegg plasseres under bakken eller innenfor bebyggelse… Felles avfallsløs-

ninger skal etableres for flere kvartaler/felt der forholdene ligger til rette for det" (s. 9).  

 I område for boligbebyggelse kan frittliggende småhus ha "maksimal gesimshøyde 6 

meter" og "maksimal mønehøyde 8,5 meter". Blokkbebyggelse kan ha maksimalt 5 

etasjer (s. 10).   

 "Sentrumsformålet er et åpent formål innenfor kategoriene bolig, forretning (herunder 

bevertning), kontor og tjenesteyting" (s. 10). Byggehøyder som varierer mellom 4–10 

etasjer tillates i de 14 sentrumskvartalene. Andel bolig av totalt bruksareal varierer 

mellom maks 25 % og maks 75 %.    

 "Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for fylkesveinettet, V1-11, KO1, KT1 og 

GT18. Planen skal prioritere kollektivtransport, gående og syklende. Det skal vektleg-

ges gatemessig utforming for Kirkeveien, Sanderveien og Jernbaneveien, med 

beplantning, tosidig fortau og sykkelfelt" (s. 16). "Fylkesgatene skal være detaljregu-

lert før detaljregulering for tilliggende kvartal vedtas" (s. 26).  

 "Innenfor sentrumskjernen, betegnet som gatetun GT1-17 og Torg1 i plankartet, skal 

prinsippet om sambruk (shared space) legges til grunn. Som grunnlag for detaljpro-

sjektering av gater og plasser skal det utarbeides en samlet design- og funksjonsplan 

for sentrumskjernen" (s. 16).  

 

Planavdelingsleder understreker at områdeplan Ski sentrum har strenge rekkefølgebestemmel-

ser, der infrastruktur (fylkesveier, vann/avløp og barnehage/skole) må være detaljregulert og 

finansiert eller utbygd før utbygging av boliger og næringslokaler kan finne sted. 

 

Statens vegvesen Region Øst utarbeidet Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) som et 

innspill til områdereguleringsplan for Ski sentrum. Her står det (s. 17): "På hovedgatenettet er 

intensjonen at bil skal underordne seg de andre trafikantene. […] Det betinger utforming i 

sentrumsgatene som gir lav fart".  

 

Sentrumsplanen fastsetter maks 0,7-1 parkeringsplass per 100 m
2
 kontor/forretning. Byplan-

legger opplyser at sentrumsplanens parkeringsbestemmelser er basert på statlige og regionale 

føringer. Mens det tidligere var minimumskrav til antall parkeringsplasser, er det nå maksi-
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mumskrav (øvre grense), for å få ned bilbruken. De statlige føringene gjelder imidlertid bare 

kontor, arbeidsplassintensive virksomheter og detaljhandel. For boliger kan kommunene fast-

sette parkeringsbestemmelser mer fritt.  

 

Sentrumsplanen legger opp til at overflateparkering i Ski sentrum skal fjernes og erstattes med 

tre nye parkeringshus med til sammen minst 500 p-plasser. Samlet parkeringskapasitet for 

allmenheten opprettholdes dermed i all hovedsak, opplyser byplanlegger. Offentlig tilgjenge-

lige parkeringsplasser som vil bli erstattet i parkeringshus, er bl.a. på Nedre torg (for 73 biler), 

ved Fasaden/Bowlers (32 biler) og øst/sørøst for rådhuset (200 biler). Ett av de nye p-husene 

blir lokalisert øst for rådhuset. I tillegg finnes det et eksisterende p-hus i Åsenveien med ca. 

200 offentlig tilgjengelige p-plasser. Bygging av videregående skole øst for rådhuset er et nytt 

moment i forhold til vedtatt områdeplan for Ski sentrum, som endrer forutsetninger i område-

planen. Parkering knyttet til videregående skole vil bli vurdert i detaljreguleringen.  

 

I reguleringsplanen for Ski stasjon (vedtatt i desember 2012) ble det bestemt at en del av 

Jernbaneveien – mellom Idrettsveien og Jernbanesvingen – blir kollektivterminal. Dette forut-

setter at gjennomgangstrafikk for personbiler opphører. Nordre del av Jernbaneveien – 

mellom Idrettsveien og Kirkeveien – ble omregulert fra kjørevei til kollektivtrasé (bilkjøring 

til eiendommene vil bli tillatt) med areal for gående og syklende på begge sider av veien. Ny 

kollektivterminal (bussterminal) åpner i 2019.   

 

Gamle Nordbyveien bro ble revet i mars 2016. Gang-/sykkelbro på Ski stasjon ble revet i juli 

2017. Gående og syklende skal benytte den nye Nordbyveien bro, som åpnet 6.8.2017. I 

områdeplanen er det også lagt til rette for to nye gang-/sykkelbroer over jernbanen – én i sør 

ved XXL-bygget og én ved Ski Storsenter – men når disse vil bli opparbeidet, er usikkert. 

Sikkert er at det blir en ny undergang på Ski stasjon, som også kan brukes av syklister i 

begrenset grad.  

 

Også Nordbyveien og Kirkeveien (fylkesveier) oppgraderes, blant annet med bedre forhold 

for syklende. Sykkelmønsteret i fremtiden blir dermed annerledes enn i dag. Det kan medføre 

mindre sykling i Idrettsveien/gågata. 

 

En eventuell ringvei har blitt vurdert flere ganger i tidligere planprosesser, sist i forbindelse 

med kommunedelplanen for Ski øst og områdeplanen for Ski sentrum, men ringvei ble aldri 

vedtatt av kommunestyret. Statens vegvesen mener at det ikke er behov for en ringvei, siden 

det er lite gjennomgangstrafikk i Ski sentrum; de fleste bilister har Ski sentrum/Storsenter 

som målpunkt.  

 

Funksjons- og designplan 

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er en veiledende temaplan 

som "anbefaler prinsipper og løsninger for funksjoner og kvaliteter i Skis byrom. Planen er en 

oppfølging av områdeplanen for Ski sentrum og kommuneplanens mål og visjoner for Ski-

byen. Planens hensikt er å synliggjøre hvordan fortettingen i Ski kan skje med kvalitet" (del I, 

s. 1). "I områdereguleringsplanen for Ski sentrum er ca. 5 % av totalarealet avsatt til park, ca. 

4 % avsatt til torg og ca. 7 % avsatt til gatetun" (s. 3). Planen fokuserer på disse områdene. 

 

Funksjons- og designplanens del I gjennomgår overordnede premisser og prinsipper basert 

bl.a. på Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byrom – en idéhåndbok (2016). 

Planens del II gjennomgår dagens situasjon for hvert byrom og viser forslag til ny design. 
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Funksjons- og designplanen er utarbeidet av Ski kommune med konsulentbistand til uttegning 

av byrom fra Sweco Norge AS.  

 

Funksjons- og designplanen (del II, s. 14) sier følgende om Idrettsveien/gågata: "Dagens 

gågate har en tydelig transportåre i midten. Mot bygningene er det gangarealer og mellom 

gangarealene og transportåren er det i varierende grad grøntrabatter, busker, trær, møblering 

etc. Rabattene oppleves mer som et hinder for flyten sidevegs i gaten og har i mindre grad 

kvaliteter som innbyr til opphold. […] Gatens oppbygging innbyr til gjennomgang mer enn til 

opphold og opplevelser. Dagens møblering, vegetasjon og uteservering hindrer mer enn 

oppmuntrer til å gå langs fasadene". "Den nye gågaten i Idrettsveien foreslås med en tydelig 

tre-deling. I midten foreslås en ca. 7 m bred aktivitetssone hvor det er god plass til aktiviteter, 

møblering, lek, vegetasjon, belysning og overvannshåndtering. Mot fasadene foreslås åpne og 

om lag like brede gaterom på begge sider av aktivitetsfeltet. […] Det foreslås å fjerne eksiste-

rende vegetasjon. Dagens trær er såkalte humledrepere og bør derfor erstattes."  

 

Idrettsveien/gågata ble utformet i siste halvdel av 1980-tallet med en vei for sykler og biler i 

midten og vegetasjon på sidene. I dag ønsker man det omvendt – med en grønn midtrabatt og 

sykkelfelt på sidene.  

 

Uttrykket "humledrepere" refererer til en antakelse om at lindetrærs plantesaft dreper humler 

og bier. Revisor tok kontakt med Miljødirektoratet om dette. Seniorrådgiver i artsseksjonen 

viser til en fersk rapport fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet, som konkluderer med at det 

ikke kan påvises noen slik sammenheng. "Miljødirektoratet vurderer at rapporten ikke gir 

grunnlag for anbefalinger om å fjerne eller avstå fra å plante lindetrær."
2
 

 

Funksjons- og designplanen (del II, s. 40) sier følgende om Parkaksen: "Parkaksen er en av de 

mest påkostede områdene i Ski sentrum. Dette er og en av de få offentlige byrommene [der] 

kommunen eier grunnen. […] I dag preges området av forfall. Parkaksen har flere elementer 

som kunstverk, sittegrupper og noen slitte lekeapparater, men det er lite byliv i området. […] 

Skal parken skape en god forbindelse både visuelt og bevegelsesmessig mellom Ski stasjon og 

Rådhuset, er det både behov for en estetisk oppgradering og en bearbeiding av terreng. Parke-

ringskjelleren som har innkjøring fra Jernbaneveien må fjernes. […] Et slikt grep vil redusere 

kjøring i gågata, fjerne privatkjøring i Jernbaneveien, som nå etableres som kollektivgate, og 

gi en universelt utformet og åpen passasje mellom rådhusplassen og Ski stasjon."  

3.2.3 Pågående planarbeid  

Overordnete planer 

Kommuneplan 2011–2022 forutsatte (s. 58) at Langhus sentrumsområde, Ski sentrum, Ski 

vest (Nordre Finstad) og Skorhaugåsen skulle utredes ved områdereguleringsplaner. Område-

reguleringsplan for Langhus sentrumsområde ble vedtatt i 2015. Områdereguleringsplaner for 

Ski sentrum og Ski vest ble vedtatt i 2016.  

 

Virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata fremhever følgende pågående planarbeid:  

                                                           
2
 Rapporten Assessment of the potential connection between Tilia trees and bumblebee death (3.5.2017) avviser 

ikke sammenhenger mellom humledød og beiting på lindetrær, men påpeker at det finnes store kunnskapshull 

om fenomenet. Vitenskapskomitéen foreslår at det etableres et overvåkingsprogram for å få utfyllende kunnskap. 
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1. Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er behandlet i plan- og 

byggesaksutvalget, teknikk- og miljøutvalget og formannskapet (15.6.2017). Planen er 

lagt ut på høring og vedtas endelig i januar 2018.  

2. Planprogram Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Ski og 

Oppegård kommuner i november 2016. Ny, felles kommuneplan vil ventelig bli vedtatt i 

oktober 2018.   

3. Områderegulering av Skorhaugåsen og områderegulering nord for Kirkeveien igangsettes 

i 2018. Disse områdeplanene vil ventelig vedtas høst 2019.   

 

Ski kommunes politisk vedtatte visjon for kommuneplanarbeidet er: "Norges beste oppvekst-

kommune". Nordre Follo kommune vil overta denne visjonen. Det er nedsatt en kommune-

plangruppe med 10 ansatte, hvorav fem fra Oppegård kommune og fem fra Ski kommune. 

 

Det gjenstår å utarbeide noen analyser: handelsanalyse og næringsstrategi, boligbyggepro-

gram, behovsplaner for barnehager, skoler og omsorgsbygg, samt trafikkanalyse, sykkelstra-

tegi og parkeringsstrategi. Ski kommunes småhusbestemmelser (2016) må endres på en del 

punkter; oppdatert versjon vil tas inn i nye kommuneplanbestemmelser og delvis overstyre 

eksisterende reguleringsplaner.  

 

Planarbeidet er et viktig område for politisk styring av lokalsamfunnet. Planavdelingsleder gir 

uttrykk for at administrasjonen har et godt samarbeid med de folkevalgte. Plan- og byggesaks-

utvalget har engasjerte folkevalgte, som også går i detalj, som ved utarbeidelsen av funksjons- 

og designplanen.  

 

Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdelingsleder redegjør for planarbeid på to områder: 

1. Hovedplan vann og avløp 2011–2021 har fokus på forurensning. Rullering av hovedpla-

nen påbegynnes i 2018 i samarbeid med Oppegård kommune. Hovedplan vann og avløp 

for Nordre Follo kommune vil gjelde fra 2020. Tiltaksplan VA 2014–2017 (5 sider) vil bli 

rullert vår 2018. Tiltaksplanen vil inkludere en kartlegging av forsyningsnettet for VA, for 

å imøtekomme utbyggere som skal kople seg på.   

2. Hovedplan vei 2015–2027 rulleres hvert fjerde år. Tiltaksplan vei 2018 ble vedtatt i juni 

2017. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 vil rulleres høst 2017.  

 

Hovedplan vann og avløp 2020–2030 for Nordre Follo er mindre viktig for Ski sentrum, der 

VA-investeringene i hovedsak er gjennomført. Her gjenstår bare et par VA-prosjekter, bl.a. i 

Åsenveien.  

 

Virksomhet Kommunalteknikk har utarbeidet Renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum, som 

teknikk- og miljøutvalget behandlet 14.6.2017 og la ut på høring. Planen sluttbehandles høst 

2017. Planen skisserer tre mulige renovasjonsløsninger for Ski sentrum: tradisjonelle søple-

kasser (krever mye kjøring); rør i bakken som suger avfallet til en sentral; og containere i 

bakken som tømmes av renovasjonsbiler. Sistnevnte løsning foretrekkes, som i Oppegård. 

 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 påpeker (s. 4) den økonomiske utfordringen knyttet til 

byutviklingen: "Områdeplanene og statlige myndigheter legger opp til en kraftig vekst i Ski 

kommune. Kommunen har prioritert de nærmeste årenes etablering av formålsbygg innen 

barnehager, skoler og andre velferdsbygg. Utbyggingen er nødvendig for å kunne gi de 

nødvendige tjenestene som befolkningsøkning krever. Etterspørselen etter flere og bedre 

tjenester vil holde kommunens økonomi under press, og nødvendige behov må dekkes på en 
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så effektiv måte som mulig."  

 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 151) om Ski torg: "I KST 62/15 Område-

regulering for Ski sentrum ble det vedtatt å igangsette et eget utredningsarbeid for Ski torg. 

Områdeplan for Ski sentrum legger føringer for byutvikling og at trafikkvekst skal reduseres 

gjennom økt bruk av kollektivtransport, sykling og gåing." (s. 151).  

 

Ski kommunes informasjonsbrosjyre På sporet til fremtiden (april 2017) opplyser om "hjertet 

i byen" (s. 8): "Gågata og Nedre Torg skal rustes opp for nærmere 50 millioner gjennom de 

neste årene som del av byutviklingen. […] I tillegg skal 50 parkeringsplasser omdannes til et 

attraktivt byrom. Grønne lunger og belter i bybildet har mange funksjoner som skaper trivsel. 

Vegetasjonens endringer gjennom årstidene gir naturlig variasjon i bybildet. Dette har også 

positiv innvirkning på luftkvaliteten og en støydempende funksjon." 

 

Detaljreguleringsplaner 

På grunnlag av områdeplan Ski sentrum er det varslet eller signalisert oppstart av følgende 

reguleringsplaner i sentrumsområdet: 

a. Idrettsveien 11: Gårdeier har utarbeidet reguleringsplan, som vedtas av kommunestyret i 

september 2017. 

b. Kirkeveien 1 (ved DNB): Privat utbygger startet reguleringsplanarbeidet i juni 2016. 

c. XXL-tomta: Grunneierne utreder utbygging. 

d. Skolekvartalet: Rehabilitering/utvidelse av Ski skole og Ski ungdomsskole og nytt 

svømmebasseng – grunneier Sanderveien 18 AS utarbeider reguleringsplan i samarbeid 

med Ski kommunes virksomhet Eiendom; sluttføres høst 2018.   

e. Videregående skole øst for rådhuset: Ny videregående skole planlegges å stå ferdig i 

2023. En koordineringsgruppe med representanter fra Ski kommune, Akershus fylkes-

kommune, Statens vegvesen og Kirkeveien utbyggingsselskap styrer prosjektet. Regule-

ringsplanen sluttføres i 2019.  

f. Fylkesveier: Statens vegvesen starter høst 2017 detaljregulering av Kirkeveien. Regule-

ringsplanen sluttføres trolig i 2019. Statens vegvesen skal også detaljregulere Sanderveien 

og Åsveien, men når dette igangsettes, er ikke tidfestet.    
  

Områderegulering av Skorhaugåsen vil ventelig foreligge i 2019. Da blir det klart for private 

utbyggere til å utarbeide detaljreguleringsplaner.   

 

Ski kommune har vedtatt rundt åtte reguleringsplaner årlig: 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J04 Plansaksbehandling.  

 

Virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata bemerker: I påvente av at områdeplaner kommer 

på plass, har det vært byggeforbud i Ski sentrum i flere år. Ski har derfor mange regulerings-

planer med oppdateringsbehov. Reguleringsplaner som er utarbeidet privat, har blitt 

behandlet.  

 

Halvparten av behandlede detaljreguleringsplaner i Ski har vært private reguleringsplaner: 

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J04 Plansaksbehandling. 

3.3 Vurdering 

Ski kommunestyre vedtok områdereguleringsplan Ski sentrum – sentrumsplanen – i mai 2016. 

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum, som er en utdypende 

veileder, er lagt ut på høring og vil bli vedtatt i januar 2018. Planene fremstår som omfattende 

og grundige.  
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Resterende planer for utvikling av Ski sentrum vil for det meste komme på plass i 2018–19: 

 Trafikkanalyse, sykkelstrategi og parkeringsstrategi (2018).   

 Boligbyggeprogram og behovsplaner for barnehager, skoler og omsorgsbygg (2018).     

 Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune (2018) vil inkludere oppdaterte 

småhusbestemmelser og kommunedelplaner for naturmangfold og kulturminner; 

næringsstrategi vurderes inkludert i kommuneplanen.  

 Reguleringsplan for skolekvartalet med rehabilitering/utvidelse av Ski skole og Ski 

ungdomsskole (2018).   

 Reguleringsplan for ny videregående skole øst for rådhuset (2019).  

 Områderegulering av Skorhaugåsen (2019). 

 Statens vegvesens detaljregulering av Kirkeveien (2019). 

 

Med disse planene på plass i 2019 vil Ski kommune ha tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp 

en sentrumspolitikk og etablert et nødvendig plangrunnlag. 

 

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er omfattende (110 sider) og 

ambisiøs. Funksjons- og designplanen viser hvordan fortettingen i Ski kan skje med kvalitet. 

Livskvalitet vektlegges i høy grad. Aktivitet i sentrumskvartalene skal oppnås bl.a. ved at 1. 

etasjer brukes til publikumsrettet virksomhet som butikk, kafé og tjenesteyting.   

 

Funksjons- og designplanen legger opp til total rehabilitering av flere bygater, bl.a. Idretts-

veien/gågata og Parkaksen. Avveining mellom byutviklingstiltak og kommuneøkonomi blir 

en krevende oppgave for de folkevalgte.  

  

Ski kommunestyre har vedtatt at det ikke skal bygges en ny ringvei rundt Ski sentrum, at 

Jernbaneveiens øverste del skal omgjøres til kollektivgate med gang-/sykkelvei, og at Nedre 

torg skal omgjøres fra parkeringsplass til torg. Dette er viktige forutsetninger for byutvik-

lingen fremover.  

  

Områdeplanen for Ski sentrum legger opp til at overflateparkering i Ski sentrum skal fjernes 

og erstattes med tre nye parkeringshus. Ett av de nye p-husene blir lokalisert øst for rådhuset. 

Bygging av videregående skole øst for rådhuset inngår ikke i områdeplanen for Ski sentrum; 

parkering tilknyttet videregående skole vil bli vurdert i detaljreguleringen.  
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4 KOMMUNENS HÅNDTERING AV NYE ELLER ENDREDE 

UTFORDRINGER I ARBEIDET 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommune skal etterleve endrede føringer for byplanlegging og utbyggingsbehov i 

Ski sentrum som har kommet etter at kommunen vedtok Kommuneplan 2011–2022.   

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Endrede utfordringer 

Statlige og fylkeskommunale føringer for byplanlegging 

Fagrådet for bærekraftig bypolitikk avga sin sluttrapport Faglig råd for bærekraftig byutvik-

ling til kommunal- og moderniseringsministeren i 2013. Rapporten inneholder 11 råd fordelt 

på tre politikkområder, som indikerer statens fokus i byutvikling: 

 

Byutvikling: 

1. "Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye." 

2. "Sikre en varig byggegrense mot byenes viktigste natur- og friluftsområder." 

3. "Belønne langsiktige strategier for bærekraftig trafikkavvikling." Herunder tiltak 1: 

"Prioritere kollektivtransporten på bekostning av biltrafikken." 

4. "Gjør byen gangbar." Herunder tiltak 3: "Færre parkeringsmuligheter for tilreisende i 

sentrum." 

 

Bykvalitet: 

1. "Byen må ha attraktive offentlige rom og et aktivt gateliv." 

2. "Fremme handel, kultur og næring i sentrum." 

3. "Samordne byplanlegging for klima, miljø og folkehelse." 

 

Byplanlegging: 

1. "Staten må ta mer ansvar og utøve mer styring av byregionene." 

2. "Bedre offentlig tilrettelegging for boligbygging i by." 

3. "Stimulere boligprosjekter som bidrar til bærekraftig by." 

4. "Styrke byforskningen." 

 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akers-

hus frem mot 2030. Fylkesordfører i Akershus forklarte: "Sentralt i planen er etableringen av 

seks 'regionbyer' i Akershus, der det vil legges stor vekt på fortetning og utbygging i nærheten 

av kollektivknutepunkter: Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås. [...] Området 

mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått navnet Bybåndet, og det er dette 

området som vil få den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden." (Brosjyren 

Akershus Grønt fylke, s. 2.) 

 

Problemstilling nr. 2:  Hvordan har kommunen håndtert nye eller endrede utfordringer i 

arbeidet? 
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Kommunedelplan for bydel Ski øst, som ble behandlet i Ski kommunestyre 3.2.2016, opplyser 

følgende (s. 2): "Fylkesmannen fremmet innsigelse mot utvidelse av byggesonen østover… 

Dette begrunnes med at utbyggingen av disse områdene er i strid med statlig planretningslinje 

for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP), spesielt med føringer om at poten-

sialet for fortetting og transformasjon skal utnyttes først og at nye utbyggingsområder bør 

styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. 

[…] Fylkesmannen mener videre at foreslått utbygging i utkanten av byen ikke vil fremme 

utviklingen av Ski som kompakt by, men vil gi en uheldig tettstedsspredning som etter deres 

vurdering vil øke transportbehovet og undergrave en positiv sentrumsutvikling." Som følge av 

fylkesmannens innsigelse ble byggeområdet i sørøstre del av Ski Øst redusert. 

 

Utfordringer i byplanlegging er i store trekk uforandret siden 2011, f.eks.:   

 Urbanisering rundt kollektivknutepunkter var en statlig føring også i 2011.  

 EUs vanndirektiv (2007), som bl.a. setter minstekrav til vannprøver som må tas av 

drikkevannet, ble implementert i norske kommuner i 2011 (og inkludert i Forskrift om 

vannforsyning og drikkevann i 2016). 

 At det skal tas klimahensyn i planleggingen, ble lovfestet i den nye plan- og bygnings-

loven som Stortinget vedtok i 2008. (Jf. Miljøverndepartementets Planlegging etter 

Plan- og bygningsloven, s. 3.)  

 Tilnærmet forbud mot å bygge på dyrka mark kom tidlig på 2000-tallet.
3
  

 

Mer enn nye utfordringer er det endrede utfordringer i byutviklingen. Fire forsterkede føringer 

fra statlige og fylkeskommunale myndigheter etter 2011 kan oppsummeres skjønnsmessig:   

a. Fortetting etter innenfra og ut-prinsippet skal styre utbygging av tettsteder. Kjerneområde 

i to kilometers radius fra knutepunkt – tokilometersring – skal preges av urbanisering, der 

vekst går foran kulturminnevern m.v. 

b. Heterogen befolkning i byene skal oppnås gjennom økt boligtetthet og et mangfold av 

boliger. Begrepet "sosial bærekraft" har kommet de siste årene.  

c. Sykkelfremkommeligheten skal opp; biltilgjengelighet og parkeringstetthet skal ned.   

d. Overvann skal håndteres bedre. 

 

Utbyggingsbehov i Ski sentrum 

Akershus fylkeskommune er blitt en aktør i Skis byutvikling også som skoleeier: Fylkestinget 

vedtok i desember 2015 å gå inn for bygging av ny videregående skole øst for Ski rådhus. Ny 

videregående skole planlegges å stå ferdig i 2023.  

 

I forbindelse med områdeplanen for Ski sentrum og i påfølgende planarbeid mente flere 

grunneiere/utbyggere at det ikke er behov for publikumsrettet virksomhet i det omfanget 

områdeplanen åpner for, særlig på grunn av Ski Storsenters dominans i dag. Grunneiere stilte 

spørsmåltegn ved omfanget av kontor, tjenesteyting m.m. som områdeplanen åpner for. 

Næringsandelen bør etter deres mening reduseres til fordel for en høyere boligandel. 
 

4.2.2 Plan, bygg og geodatas håndtering av endrede utfordringer 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 62): "Kommuneplanen skal være ferdig 

revidert høsten 2018. Planstrategien har en rekke viktige føringer for kommende kommune-

planprosess. Noen av disse er: 

                                                           
3
 I praksis er det hovedsakelig statlige samferdselsprosjekter som tar matjord, jf. E18 og Follobanen, påpeker 

virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata.   
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 Føringer i regional plan for samordnet areal- og transportplanlegging skal vurderes 

opp mot kommuneplanen 

 Ski kommune skal styrke sin kompetanse på miljø- og klimavennlig utbygging 

 Ski kommune skal ha en nullvisjon for tap av matjord, og boligbygging og 

næringsutvikling skal orienteres mot arealer som ikke reduserer potensialet for framti-

dig matproduksjon 

 Klimaendringer, overvann og flom er viktige oppfølgningsområder i hovedplan for 

vann, avløp og vannmiljø i Ski." 

 

Planprogram Kommuneplan 2018–2030 fremhever (s. 4) regional plan: "Noen sentrale 

rammebetingelser er vedtatt siden forrige rulleringer. Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus ble vedtatt høsten 2015. Den får betydning for både samfunnsdelen og 

arealdelen gjennom nye føringer og forventinger til kommunenes arealbruk." 

 

Arealplanlegger utdyper: Mye av veksten i Oslo-området vil skje i regionbyer. Målet er at 

flere kan leve et liv i "timinuttersbyer", der de ikke trenger å transporteres til Oslo. De som 

likevel må til Oslo, bør benytte kollektivtransport. Ski kommune har fulgt opp regional plan 

ved å regulere arealer rundt Ski stasjon og Vevelstad/Langhus stasjon til by- og tettstedsutvik-

ling.  

 

Begrepet bærekraftig utvikling kan inndeles i miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. De 

miljømessige og økonomiske bærekraftselementene har hatt fokus i flere år; nå løftes sosial 

bærekraft frem. Dette innebærer at man ønsker heterogene bomiljøer med innslag av både 

barnefamilier og innvandrere/flyktninger. Boligpriser på 80 000 kr per kvadratmeter vil gi 

overvekt av velstående, eldre innbyggere. 

 

Utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere er avgjørende for resultatene. 

Skis gågate har mange grunneiere, og kommunen har behov for å samordne et stort antall 

avtaler. 

 

Ski Storsenter (55 000 m
2
) ønsket i 2015 å utvide senteret vestover med 12 000 m

2
. Plan- og 

byggesaksutvalget avviste planforslaget. Sentrumsplanen åpner ikke for en vesentlig utvidelse 

av Ski Storsenter.  

 

Sentrumsplanens reguleringsbestemmelser (§ 4.3) fastsetter at maksimal boligandel for 

sentrumskvartalene kan justeres på bakgrunn av en handelsanalyse. Handelsanalyse vil bli 

utarbeidet i 2018. Samspillet mellom Ski Storsenter og sentrumskjernen og potensialet for 

publikumsrettet virksomhet i 1. etasjer vil her belyses. At befolkningsveksten medfører en 

vesentlig økning i samlet kjøpekraft, legges til grunn. 

 

Totalt utbyggingsomfang og fordeling på arealbrukskategorier (bolig, næring) kan ikke oppgis 

på nåværende tidspunkt. På sporet til fremtiden opplyser imidlertid følgende (s. 6): "Det skal 

bygges om lag 1 400 nye leiligheter i sentrum, nærmere 30 000 m
2
 til offentlige tjenester som 

barnehage, skole og helse/omsorg, cirka 6 000 m
2
 forretningsvirksomhet og over 50 000 m

2
 til 

næringsliv (kontorarbeidsplasser)."   

4.2.3 Kommunalteknikks håndtering av endrede utfordringer 

Fylkesmannen gir årlig utslippstillatelse for avløp til kommunene. Det stilles strenge krav, der 

virksomhet Kommunalteknikk må dokumentere sine rutiner. Mattilsynet overvåker at 
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kommunen tar ukentlige vannprøver, jf. EUs vanndirektiv.   

 

Virksomhet Kommunalteknikk har, med konsulentbistand fra Sweco, utarbeidet rapporten 

Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy (2017), bl.a. som et grunnlag for ny 

kommuneplan. Rapporten angir flomsoner og overvannshåndtering på Langhus, Ski sentrum/ 

vest og Ski øst. "Resultatene fra beregningene viser at store deler av ledningsnettet i Ski 

sentrum og Ski øst går fullt ved 20-årsregn. Det er også mange kummer som flommer over, 

i.e. vann kommer opp på overflaten. Ved 200-årsregn er situasjonen enda verre," heter det i 

rapportens sammendrag.  

 

Fylkesmannen stilte våren 2017 krav til kommunene om redusert forurensning fra vei til vass-

drag. Alle sluk langs kommunale veier skal renses innen 2018. Virksomhet Kommunalteknikk 

har nedsatt en arbeidsgruppe. Slukrensingen vil bli utført av Aquapower AS, som Ski 

kommune har rammeavtale med. 

 

Stortinget vedtok Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) i 2016, som gjelder for parkering på vei åpen 

for alminnelig ferdsel. Vilkårsparkering defineres (§ 2a) som "parkering mot betaling, med 

tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om 

parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår". Ski kommune innførte 

vilkårsparkering 1.1.2017. El-biler må nå betale full parkeringsavgift.  

 

Kostra-statistikk indikerer at Ski kommune ligger noe etter andre kommuner i opparbeiding 

av sykkelveier: 

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø. 

4.3 Vurdering 

I byplanlegging kan fire nasjonale føringer sies å være forsterket siden 2011:  

a. Byer skal fortettes etter innenfra og ut-prinsippet med full urbanisering innenfor to-

kilometersringer.  

b. Høyere boligtetthet og et mangfold av boliger skal gi byene en heterogen befolkning 
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(sosial bærekraft).  

c. Sykkelfremkommeligheten skal opp og parkeringstettheten ned. 

d. Overvann skal håndteres bedre.  

 

Nye/endrede utbyggingsbehov i Ski sentrum er: 

a. Akershus fylkeskommune ønsker å bygge en videregående skole øst for Ski rådhus. 

b. Private grunneiere ønsker å prioritere boligbygging høyere (og næringsutbygging lavere) 

enn opprinnelig planlagt.  

 

De forsterkede føringene og nye utbyggingsbehovene legges til grunn for Kommuneplan 

2018–2030 for Nordre Follo kommune, som vil vedtas høst 2018. Ski kommune har høyt 

fokus på Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  

 

I tråd med regionale føringer legger områdeplanen for Ski sentrum opp til høy arealutnyttelse, 

særlig innenfor en tokilometersring rundt knutepunktet Ski stasjon. Nye bygg i Ski sentrum 

vil tendere mot 5–10 etasjer med 50–75 % boliger.  

 

Samlet parkeringskapasitet for allmenheten i Ski sentrum opprettholdes i hovedsak, men 

antall p-plasser vil ikke stige, til tross for at befolkningen stiger. Flere innbyggere skal 

transporteres med tog, buss og sykkel. Dette samsvarer med statlige føringer om at parke-

ringstettheten skal ned.   

 

Fylkesmannen gir årlig utslippstillatelse for avløp til Ski kommune, og Mattilsynet overvåker 

at kommunen tar ukentlige vannprøver i tråd med EUs vanndirektiv og Norges drikkevanns-

forskrift. Virksomhet Kommunalteknikk har utarbeidet rapporten Overvannsplan som 

premissgivende forvaltningsverktøy (2017), som angir flomsoner og overvannshåndtering på 

Langhus, Ski sentrum/vest og Ski øst.   
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5 KOMMUNENS DIALOG OG SAMARBEID MED ANDRE 

AKTØRER OG INNBYGGERE I BYUTVIKLINGEN 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 "Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 

berørte interesser og myndigheter" (plan- og bygningsloven § 1-1; se også § 5-1 og § 

5-2, jf. vedlegg 2).   

 Ski kommune skal tilrettelegge for rask gjennomføring av utbyggingsprosjekter og 

arbeide for å dempe belastninger i byggefasen, som støy, støv og trafikkhindre.  

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Informasjonsrutiner – dialog med innbyggere 

Ski kommunes nettartikkel "Arealplan" informerer (s. 3): 

 Kunngjøringer og medvirkning: "Kunngjøring av igangsetting av arbeid med arealpla-

ner som skal behandles etter plan- og bygningsloven, gjøres med annonse i Østlandets 

Blad og kommunens hjemmeside. Berørte parter skal ha varsel i brev. Planer som 

legges ut til offentlig ettersyn kan ses på kommunens nettsider og på Ski bibliotek. 

Kunngjøring av vedtak om offentlig ettersyn og vedtak om godkjenning av arealplaner 

skjer også med annonse i Østlandets Blad og på kommunens hjemmeside."  

 Hvem kan gi innspill til planer? "Når det varsles om igangsatt planarbeid eller ved 

offentlig ettersyn kan alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner gi innspill til 

arealplanen. For at innspill eller merknad skal få innvirkning på planarbeidet må de 

være sendt inn innen den angitte fristen. Innspill og merknad bør sendes inn som 

signert brev, men e-post kan også benyttes. Ønsker du nærmere orientering kan du 

også be om et møte med den private forslagsstilleren eller kommunens saksbehand-

ler." 

 Film om planlegging: "Den kommunale planprosessen kan være vrien å forstå. 

Sammen med Sheriff har DOGA laget en film som forklarer prosessen på en enkel 

måte."  

 

Virksomhetsleder for Plan, byggesak og geodata påpeker en del tiltak for å fremme aktørers 

medvirkning i byutviklingen:  

a. Plan- og bygningsloven pålegger betydelig medvirkning fra andre myndigheter, nærings-

liv og innbyggere. Ski kommune tilrettelegger for omfattende medvirkning i alle areal-

planprosesser.   

b. Ski kommune har ansatt en næringssjef for å holde kontakt med næringslivet i utbyg-

gingsprosjekter og tilrettelegge for at bedrifter slår seg ned i Ski.  

c. For dialog med innbyggerne har kommunen opprettet et eget nettsted: Skiliv.com. Her 

legges ut informasjon om Skilivprosjektene. Innbyggere inviteres til å stemme på 

prosjekter og å sende en mail hvis de har noe på hjertet.    

d. I arbeidet med områdeplan Ski sentrum etablerte kommunen i 2015 et "utbyggerpanel" 

som gjennomførte en møteserie for drøfting og informasjon i planarbeidet. Et folkemøte 

Problemstilling nr. 3:  Er kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i 

byutviklingen hensiktsmessig?  
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20.2.2015 i Rådhusteatret, som var fullsatt, ga også innspill til sentrumsplanen. Det var 

flere møter med innbyggere, politikere og foreninger.  

e. Statens vegvesen ga i Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) gode innspill, men ikke alle 

forslag ble tatt med i sentrumsplanen. Kommunen hadde mange møter med Statens 

vegvesen før sentrumsplanen ble vedtatt.   

 

Planavdelingsleder supplerer: 

a. Det stilles stadig høyere krav til medvirkning og involvering i byutvikling. Behovet for 

informasjon er uuttømmelig; kommunen kan i grunnen ikke informere nok.  

b. Det er viktig å finne temaer der folk kan medvirke. Konsulentfirmaer har spesialister på 

medvirkning og fasilitering (tilrettelegging) av arenaer for diskusjon om byutvikling.   

c. Ski kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse i 2016. Mange innspill handlet om 

byutvikling i Ski. Folk var både positive og negative til endringene som skjer.  

d. Åpent plankontor i rådhusets vestibyle (1. etasje) en hel dag avholdes av planavdelingen i 

forbindelse med konkrete planprosjekter, som sentrumsplanen. Her kommer byplanleg-

gerne i dialog med innbyggere. Åpent plankontor bør holdes et par ganger i året.   

e. Ved utarbeiding av en detaljreguleringsplan er målet å avholde minst ett åpent møte. 

Oppmøte på åpne møter har imidlertid vært lavt ved flere anledninger, og de som deltar er 

for det meste godt voksne innbyggere. Det skal dessuten mye til at folk går frem og tar 

ordet foran en stor forsamling; det blir derfor mest enveis informasjon fra kommunen.  

f. Ski kommunes Skilivprosjekt (tidligere kalt bylivprosjekt) synliggjør at Ski er i endring. 

Kommunens nettside Skiliv.com er et viktig verktøy for medvirkning og involvering i 

strategisk byutvikling. På Skiliv.com kan innbyggere si sin mening om planene for Nedre 

torg, sykkelbane i Vestraatparken, sykkelparkering m.m. Å nå flere enn de som stiller på 

åpne møter er viktig, og svarresponsen på Skiliv.com viser at mange som vanligvis ikke 

deltar på åpne møter kommer med innspill og ideer i nye medier. Med Skiliv.com kan 

kommunen teste ut tiltak før man investerer millioner av kroner i det.  

g. Involvering av ulike innbyggergrupper er sentralt. Ved forberedelse av årets Skiliv på 

Nedre torg deltar mennesker med behov for arbeidstrening. NAV har uttrykt at disse 

menneskene sjelden opplever å ha en rolle i utviklingsarbeid, og deltakelsen kan gi dem et 

eierskap til utviklingen av Ski.   

h. Skiliv inkluderer også praktisk brukermedvirkning: Ideen om en sitteboks ble utviklet av 

elever fra Finstad skole og Ski ungdomsskole. Elevene deltok deretter i en workshop med 

et arkitektteam som hjalp dem å forme og bygge sitteboksen. Elevene bestemte hvor 

boksen skulle stå – på Øvre torg – og dekorerte den sammen med en kunstner. 

Kommentarer fra barn på torget har vist at de har eierskap til boksen, fordi de kjenner 

noen som har vært med på å lage den.  

i. Kommunens rutiner for involvering av barn og unge har blitt lagt merke til. Ski kommune 

har vært pilotkommune for "barnetråkk", der barn peker på digitalt kart og forteller at der 

går de til skolen, der er det trafikkert o.l. Barne- og ungdomsrådet (ungdommens kommu-

nestyre), som ble opprettet i februar 2017, vil være en høringsinstans i byutviklingen. 

j. Ved forestående rullering av kommuneplanen er det planlagt ulik medvirkning, bl.a. 

"gjestebud" der noen innbyggere inviteres til å diskutere problemstillinger i grupper som 

møtes hjemme hos folk.   

k. Innbyggerne medvirker selvsagt også gjennom lokaldemokratiet/kommunalpolitikken. 
 

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er basert på en omfattende 

dialog med myndigheter, bedrifter og innbyggere. Vedlegget "Innkomne merknader ved 

oppstart av planarbeid, møter og annet medvirkningsarbeid" omfatter 22 sider med merknader 
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– fra Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Oslo og Akers-

hus, Akershus fylkeskommune, Follo Brannvesen IKS, Statens vegvesen, kommunale 

virksomheter, interesseorganisasjoner, elevråd, grunneiere og enkeltpersoner. Merknadene 

kommenteres av kommunen. Kommunen la planen ut på høring 15.6.2017; aktører og 

innbyggere kan nå gi ytterligere innspill før planen vedtas endelig i januar 2018.   

 

Brosjyren På sporet til fremtiden opplyser (s. 10): "I arbeidet med sykkelstrategien i 

kommunen har man gjennom prosjektet 'Pedaltråkk' fått innbyggernes innspill på hvor de 

ønsker å sykle". Syklister har pekt ut ønskede sykkelveier på digitalt kart. 

 

"Torget for fremtiden" arrangeres på Nedre torg i tiden 25.8.–24.9.2017. Planavdelingen 

søker her å komme i dialog med innbyggere om deres "drømmetorg". "Tilbakemeldinger fra 

årets prosjekt vil brukes i det videre arbeidet med torget," opplyser løpeseddel.  

 

Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdelingsleder antar at innbyggerne i det daglige 

tenker lite over vann- og avløp, bare det fungerer. (Den dagen det stopper, hører man fra 

dem.) Vei er derimot noe som opptar innbyggere. Kommunen mottar mange henvendelser om 

trailere som parkerer ved hus, støy, skiltsaker (især hastighet), gatelys og veivedlikehold.    

5.2.2 Samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholder regionalt planforum (jf. plan- og bygningsloven § 

5-3), der Ski kommune deltar ved behov. Fylkesmannen har dessuten årlige kontaktmøter 

med Ski kommune, der også virksomhetsledere deltar ved behov.  

 

Akershus fylkeskommune har flere roller: som regionutvikler, eier av fylkesveier, tilretteleg-

ger av bussruter og eier av videregående skoler.  

 

Statens vegvesens og Akershus fylkeskommunes prioritering av fylkesveier i Ski sentrum er 

en viktig forutsetning for utviklingen av sentrum, påpeker virksomhetsleder for Plan, bygg og 

geodata. Prioriteringene er ikke avklart, og Statens vegvesens bevilgning til veibygging 

henger etter det som hadde vært ønskelig, sett fra kommunens side. Statens vegvesen igang-

setter høst 2017 detaljregulering av Kirkeveien.  

 

Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski sentrum holdes årlig mellom Akershus 

fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter og Ski kommune. Virksomhetsleder for Plan, bygg 

og geodata leder møtene; virksomhetsleder for Kommunalteknikk deltar.   

 

Seniorrådgiver i Akershus fylkeskommunes avdeling for plan, næring og miljø samordner 

fylkeskommunens uttalelser om kommuneplaner i Follo. Han uttaler til revisor at Ski 

kommunes administrasjon har omfattende dialog med regionale myndigheter. Ski står foran 

en sterk vekst som regional by. "For en del lokalpolitikere i Ski kommune har nok byutvik-

lingen vært litt vanskelig å akseptere. Administrasjonen, som har vært lojal overfor sine 

folkevalgte, har lykkes med å få til en god prosess rundt behandlingen av sentrumsplanen. Nå 

begynner ting å skje i Skis byutvikling!" sier seniorrådgiveren.    

 

Planavdelingsleder oppsummerer sine erfaringer fra rehabiliteringen av Nordbyveien i 2015–

16 slik: Siden Nordbyveien er en fylkesvei, var Statens vegvesen prosjekteier. Ski kommune 

var engasjert i VA og hadde liten innflytelse på veiløsningen. Resultatet er ikke fullgodt: 

Sykkelen har fått for liten plass (1,2 meter brede sykkelfelt uten rød asfalt og kant), og det er 
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blitt lite vegetasjon (ikke trær som i Ås sentrum). Rehabiliteringen av Nordbyveien baserte 

seg på en plan fra 2004, som burde ha vært oppdatert.  

 

Prosjektavdelingsleder gir uttrykk for at Nordbyveien-utbyggingen gikk bra til slutt, men 

samarbeidet med Statens vegvesen og entreprenøren var vanskelig. Gjennomføringsavtale ble 

signert av begge parter først da prosjektet var godt i gang. Entreprenør Isachsen Gruppen AS 

bygget både VA-anlegget under bakken for kommunen (kostnad 82 mill. kr) og veien for 

Statens vegvesen, men Isachsen hadde kontrakt bare med Statens vegvesen – ikke Ski 

kommune. Ski kommune hadde derfor liten mulighet til å påvirke entreprenøren. ("Står ikke i 

planene," var svaret da kommunen prøvde å få til en justering av et fortau.) Ski kommune 

valgte å trekke seg fra et planlagt nytt samarbeidsprosjekt, da Statens vegvesen ønsket å 

benytte samme gjennomføringsavtale som for Nordbyveien. Virksomhet Kommunalteknikk er 

i dialog med Statens vegvesen om samarbeidsform for slike vei/VA-prosjekter.  

 

Østlandets Blad skrev 12.7.2017: "Sist uke ble det kjent at deler av arbeidene med Follobanen 

har stanset helt opp. Flere av underentreprenørene har ikke mottatt oppgjør for utført arbeid. 

Nå er ordfører Tuva Moflag bekymret for fremdriften. I går sendte hun brev til samferdsels-

minister Ketil Solvik-Olsen. Det er det italienske entreprenørselskapet Condotte som sliter 

med likviditeten." Ordføreren spør om dette vil forsinke Follobaneprosjektet og ønsker en 

bekreftelse på at fremdriften går som planlagt. 

5.2.3 Samarbeid med næringsliv 

Follo Næringsråd (tidligere Ski næringsråd) har ca. 100 medlemmer i Ski: butikker i Ski Stor-

senter, enkelte butikker i sentrumsgatene og en del forretningsmessige tjenesteytere. Daglig 

leder for næringsrådet gir uttrykk for at biltilgjengelighet er og blir viktig for næringslivet: 

"Dersom tilførselsveier og parkeringsplasser i sentrum stenges, så blir butikker og tjeneste-

ytere i sentrumsgatene utilgjengelige for mennesker med dårlig helse/nedsatt evne til forflyt-

ning, men også for mange andre. Man sparer nok sentrum for biler, men det kan fort gi mer 

bilkjøring i samfunnet som helhet, for mange kunder vil i stedet kjøre til kjøpesentre som 

Vinterbro. I tillegg er netthandel en voksende konkurrent for butikkene. Resultatet kan bli at 

både arbeidsplasser og skatteinntekter flyttes ut av kommunen. Sentrumsutvikling krever 

pragmatiske løsninger; rigide tiltak kan gi sentrumsdød." 

 

Revisor har også intervjuet to næringsdrivende – en utleier og en butikkinnehaver – i Løkke-

gården, som ligger på hjørnet av Idrettsveien (gågata) og Nedre torg.  

 

Styreleder i AS Løkkegården uttaler: "Alle ønsker liv i sentrum og folk i gågata, men en 

bilfiendtlig politikk kan lett føre til det motsatte. Å stenge helt for biler og fjerne alle parke-

ringsplassene nær torget, vil gjøre det vanskeligere for butikkene, andre næringsdrivende og 

kundene. Folk flest, ikke minst de eldre som det stadig blir flere av, bruker ikke sykkel når de 

skal gjøre storinnkjøp eller få behandling for vond rygg." 

 

"Det er ikke lett å drive butikk eller kafé i skyggen av et storsenter! Der finner man jo alt, og 

der kan man også få parkert bilen. Bare det siste året har tre butikker i gågata valgt å gi seg. 

Små, originale butikker hadde vært fint for gågata, men ingen våger å starte opp slike nå. 

Lokalene på gateplan inntas i økende grad av banker, eiendomsmeglere eller kursvirksomhet."   

 

"Med det nye trafikkmønsteret i sentrum – bare busser i Jernbaneveien og voldsom trafikk-

belastning på Sanderveien – blir det lett kø og kaos. Folk blir lei og kjører heller til Vinterbro-



 Follo distriktsrevisjon IKS:                      Byutvikling – Ski kommune 

 

28 

senteret, Vestby eller Kolbotn Torg. Bilfrie bysentre kan dermed føre til mer bilbasert 

innkjøp. Ski er allerede kjent som en vanskelig tilgjengelig by, og med disse planene blir det 

verre," avslutter styreleder i AS Løkkegården.  

 

Innehaver av P. Blomster er kritisk til kommunens plan for gågata og Nedre torg: "Ski 

sentrum har allerede betydelige grøntarealer. Hvor mye brukes de? Jeg ser sjelden folk på 

benker og gressplener på Øvre torg. Er det virkelig behov for torg på Nedre torg? Dersom 

man nedlegger alle nærparkeringsplasser og hindrer varebiler med nyttetransport, fordriver 

man gatebutikkene. Vi har allerede få kunder som det er."  

 

Butikkinnehaveren medgir at gågata trenger vedlikehold: Fotgjengeres og syklisters plass i 

gågata kan markeres, noen lyktestolper har skjeve lampehoder, og bedene med busker trenger 

stell. Funksjons- og designplanens idé om å flytte grøntsonen til midten av gågata og ferdsels-

årene til sidene, rister han imidlertid på hodet av: "Hva med butikkenes gateutstillinger og 

kaféenes utesitteplasser? Og når folk kommer ut av butikkene risikerer de å kollidere med 

syklister! Dessuten – hvor mye penger har Ski kommune?" avslutter innehaveren av P. 

Blomster, som presiserer at han har god dialog med kommunens næringssjef.   

 

Ski kommunestyre har vedtatt at Nedre torg skal opphøre som parkeringsplass. Det skal ikke 

bebygges, men omgjøres til torg, opplyser byplanlegger. Behovet er vurdert utfra fortettingen 

som kommer i Ski sentrum.  

 

Nærparkering er viktig for butikkene, men byplanlegger påpeker at det ikke er sikkert om p-

plassene må være rett foran butikken eller i umiddelbar nærhet for at butikkene kan overleve. 

Bogstadveien i Oslo er et eksempel på et man kan ha en fungerende handlegate med kun noen 

få gateparkeringsplasser. Et annet eksempel er Ski storsenter, der kunder aksepterer å gå 200–

300 m fra p-huset til aktuelle butikker i kjøpesenteret. Det er også en viktig forskjell om 

eksisterende offentlige plasser fjernes for godt eller – som sentrumsplanen forutsetter – 

erstattes i gåavstand til butikkene. De nye p-husene og det eksisterende p-huset i Åsenveien 

ligger kun ca. 150–250 m unna Nedre torg, som er dagens sentrale overflateparkeringsplass i 

Ski sentrum. 

5.2.4 Demping av belastninger ved bygging 

For å redusere belastninger i byggefasen for innbyggere og næringsliv, kan kommunene kreve 

miljøoppfølgingsplan (MOP) med hjemmel i forvaltningsloven § 17 og plan- og bygnings-

loven § 28, opplyser virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata. Utbygger skal her doku-

mentere tiltak for å sikre mot ulemper for miljø og omgivelser og tiltak for å opprettholde 

offentlig trafikk. Kommunen stiller krav om MOP i reguleringsbestemmelser. Ved bygging i 

Ski sentrum stiller kommunen i tillegg krav om en trafikkavviklingsplan.  

 

Virksomhetsleder for Kommunalteknikk poengterer at utbygger er pålagt å få utført anleggs-

arbeidet så lempelig som mulig og at anleggsarbeid gir en midlertidig belastning. Kommu-

nalteknikk kan foreta trafikktelling før store anleggsarbeider, for å finne beste omkjøring. 

Virksomheten har dialog med Statens vegvesen og Bane Nor i byggefasen og kan foreslå 

forbedringer.   

 

Forsinkelse er som kjent et problem i byggeprosjekter. Bane Nors bygging av nye Nordby-

veien bro var planlagt å ta åtte måneder, men endte med å ta 17 måneder.  
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"Etter at Nordbyveien bro åpnet, forsvant flere av byens trafikkorker. Nå er det bare å vente 

på at Kirkeveien stenger. Da blir alt så mye verre igjen," skrev Østlandets Blad (29.8.2017), 

som imidlertid antok at dette vil skje først om fem år, når reguleringsplan er vedtatt og 

bygging starter. "I tillegg skal også en ny videregående skole opp i sentrum. Det er mye som 

skal falle på plass samtidig," påpeker en prosjektleder i Statens vegvesen. Flere politikere tar 

til orde for å åpne Jernbaneveien for biltrafikk i byggefasen. Virksomhetsleder for Kommu-

nalteknikk "ser også for seg at Jernbaneveien kan være en god avlastning for biltrafikken, 

mens Kirkeveien og Sanderveien ferdigstilles." Ordføreren fulgte opp med brev til Bane Nor 

og Statens vegvesen med krav om at det blir fortgang i detaljregulering og anleggsarbeid i 

Kirkeveien og Sanderveien (Østlandets Blad 30.8.2017).   

5.3 Vurdering 

Ski kommune har et omfattende system for dialog og samarbeid med andre aktører og 

innbyggere i byutviklingen – med egen nettside (Skiliv.com) for informasjon til og respons 

fra innbyggere, folkemøter, åpent plankontor i rådhuset og årlige byutviklingsprosjekter, som 

på Nedre torg i september 2017. Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski 

sentrum har blitt til etter omfattende høringsrunder med aktører og innbyggere. Det er åpenhet 

og medvirkning for berørte interesser/aktører.  

 

Tre representanter for næringslivet som revisor har snakket med, er bekymret for kundenes 

adkomst med bil til Ski sentrum. Med større restriksjoner på bilkjøring og parkering i sentrum 

frykter de nedlegging av butikker og utflytting av tjenesteytende virksomheter. Alle ønsker liv 

i sentrum, men resultatet kan bli mindre liv i sentrum. Det beste kan bli det godes fiende.  

 

Akershus fylkeskommune er regionutvikler og byggherre for ny videregående skole i Ski 

sentrum. Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski sentrum holdes årlig mellom Akers-

hus fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter og Ski kommune. Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus avholder regionalt planforum, der Ski kommune deltar ved behov, og har årlige 

kontaktmøter med Ski kommune.    

 

Ski kommunes samarbeid med Statens vegvesen og Bane Nor har ikke vært optimalt i et par 

store infrastrukturprosjekter (Nordbyveien og Follobanen); kommunen har savnet å ha en 

"hånd på rattet". Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor drøftes med sikte på 

tettere samarbeid i store byggeprosjekter. 

 

Bygging av infrastruktur i sentrum medfører midlertidige belastninger i form av støy og 

trafikkhindre. Kort og effektiv byggetid er viktig. Tilpasning av kjøremønsteret i byggefasen 

kan dempe belastningen.   
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6 KOMMUNENS KOMPETANSE OG KAPASITET I ARBEIDET 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 Kommunens administrasjon skal ha faglig kompetanse for byutviklingen, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-3: "Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige." 

 Administrasjonen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å være ajour med planarbeidet.  

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Plan, byggesak og geodatas kompetanse og kapasitet 

Virksomhet Plan-, bygg og geodatas planavdeling har de senere år hatt 6,8 årsverk. På 

bakgrunn av voksende oppgavemengde innvilget kommunestyret i budsjett 2017 en stillings-

utvidelse til 7,8 årsverk. Den nye arealplanleggeren tiltrådte i september.  

 

Med det høye aktivitetsnivået i byutviklingen er planavdelingen fortsatt presset på ressurser, 

bemerker kommunalsjef for Samfunn.  

 

Planavdelingsleder uttaler: 

a. Planfaget er i sterk utvikling, og kravet til dokumentasjon bare øker. Urbanisering 

medfører oppgavevekst; det er stor forskjell på å utbygge et jorde og en by. Og tverrfag-

ligheten har økt; flere fagområder, f.eks. pleie- og omsorg, må trekkes med i planleg-

gingen. Kompleksiteten i planarbeidet er klart høyere enn rundt år 2000.   

b. Planavdelingsleder ønsker variert fagbakgrunn blant de ansatte, fordi det gir et mer 

dekkende fagmiljø og er stimulerende. I byplanlegging kreves stort sett fagfolk med 

Mastergrad, især arkitekter, landskapsarkitekter og by- og regionplanleggere, men også 

samfunnsgeografer, naturforvaltere og sivilingeniører.  

c. Arealplanlegging/byutvikling er et fagområde der erfaring er viktig for å håndtere de 

komplekse planoppgavene, men der det er meget vanskelig å rekruttere fagfolk med 

erfaring. Når planavdelingen utlyser stillinger, er som regel 2/3 av søkerne nyutdannete og 

1/3 har inntil fem års arbeidserfaring. 

d. Private utbyggere hyrer konsulentfirmaer med spesialister på hvert fagfelt. Å matche dette 

er krevende for kommuner, men også kommuner benytter konsulentfirmaer. En trafikk-

analyse utarbeidet av et konsulentfirma kan sendes til et annet konsulentfirma for "second 

opinion".   

  

Arealplanlegger supplerer: 

a. For å få oversikt over medarbeidere som kan gi tverrfaglige innspill i planarbeidet, bør 

man ha jobbet et par år i Ski kommune. Kommunen trenger en søkemotor for ansatte og 

deres arbeidsoppgaver.  

b. Digitale verktøy har stor betydning i planarbeidet. Å sende en mengde dokumentversjoner 

på e-post til medarbeidere, er ineffektivt. Virksomhetene Eiendom og Kommunalteknikk 

har valgt prosjektportalen Sharepoint, der ansatte kan dele filer og jobbe i samme 

dokument. Også virksomhet Plan, bygg og geodata vurderer å ta i bruk Sharepoint. 

Tilstrekkelig antall lisenser og opplæring av ansatte er viktig.   

 

Problemstilling nr. 4:  Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i arbeidet? 
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Budsjett og handlingsplan 2017–2020 omtaler IT-verktøy:  

 Prosjektstyringsverktøy (s. 152): "Oppfølging av områdeplanene innebærer flere 

oppgaver som skal gjennomføres som prosjekt. Kommunen har ikke nødvendig 

prosjektstyringsverktøy i dag."   

 Geodata (s. 158): "Ajourhold og oppgradering av basiskartdata (terreng, veier, bygg 

etc.) i Follo. Gjennomføres i samarbeid med Follokommunene og offentlige etater som 

GEOVEKST. Prosjektet er i henhold til geodataplanen for Akershus, med periodisk 

ajourhold av kartdata hvert fjerde år." I oversikten over investeringsprosjekter (s. 32) 

avsettes 480 000 kr til geodata i 2018–19, samt 216 000 kr til oppdatering av ortofoto 

(flyfoto), som skjer hvert fjerde år. 

6.2.2 Kommunalteknikks kompetanse og kapasitet 

Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling har de senere år hatt 15 årsverk, inkludert 

avdelingsleder. Budsjett 2017 innvilget to nye byggelederstillinger, som tiltrådte i august. 

Prosjektavdelingen har nå 17 årsverk, hvorav 2/3 er ingeniører. Det vil fortsatt være noe 

innleie av byggeledere. Prosjektavdelingsleder anser at 17 årsverk er tilstrekkelig; utford-

ringen er å disponere personalet riktig.   

 

Prosjektavdelingen har tre ansatte som kan detaljprosjektere VA og vei, bl.a. et fortau på 

Eikeli som bygges høsten 2017. Detaljprosjektering av de fleste VA-prosjekter, veiprosjekter 

og miljørettede prosjekter settes likevel ut, fordi slike prosjekter omfatter mange elementer og 

krever et bredt fagmiljø. Fra 2016 har kommunen rammeavtale med Sweco Norge AS, 

Hjellnes Consult AS og Høyer Finseth AS. Prosjekter under 500 000 kr tildeles de tre konsu-

lentfirmaene med om lag like store oppdragsmengder årlig. For prosjekter over 500 000 kr 

avholdes minikonkurranse mellom de tre konsulentfirmaene.  

 

Virksomhet Kommunalteknikks ansatte har mye miljøkompetanse. En tverrfaglig arbeids-

gruppe driver kildesporing av forurensning til vassdrag – med "detektivarbeid" i felten der en 

TV-bil inspiserer avløpsrør. Prosjektavdelingens laboratorium analyserer vannprøver. Kilde-

sporingen gir stor miljøgevinst. Driftsavdelingen har en rørlegger som inspiserer på bygge-

plasser, for å kontrollere nye hus og boligblokkers påkobling til avløpsnettet.  

6.2.3 Tverrfaglig samarbeid 

Kommunalområde Samfunn etablerte i august 2017 et administrativt planforum bestående av 

ni ansatte fra virksomhetene Eiendom, Kommunalteknikk, Kultur og fritid og Plan, bygg og 

geodata. Formålet er å fremme tverrfaglig samarbeid om planarbeidet. Andre virksomheter, 

f.eks. skoler, trekkes inn ved behov.    

6.3 Vurdering 

Virksomhet Plan, bygg og geodatas planavdeling er i 2017 styrket med én stilling (arealplan-

legger) til 7,8 årsverk. Med det høye aktivitetsnivået i byutviklingen er planavdelingen fortsatt 

presset på ressurser. Planavdelingens største kompetanseutfordring er å rekruttere erfarne 

arealplanleggere.  

  

Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling er i 2017 styrket med to stillinger (bygge-

ledere) til 17 årsverk. Avdelingsleder anser at 17 årsverk er tilstrekkelig; utfordringen er å 

disponere personalet riktig.  
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Flere virksomheter i Ski kommune tar i bruk prosjektportalen Sharepoint i 2017–18, noe 

ansatte ser som et fremskritt i prosjektarbeid.  

 

Virksomhetsleder for Kommunalteknikk besluttet i 2015 navneendring fra "planavdeling" til 

"prosjektavdeling", som er mer dekkende for avdelingens arbeidsområde. Det tidligere navnet 

benyttes likevel fortsatt av mange ansatte i avdelingen. 
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7 STATUS FOR UTVIKLINGSARBEIDET I FORHOLD TIL 

KOMMUNENS MÅL OG FRAMDRIFTSPLAN 

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Byutviklingen skal holde følge med befolkningsutviklingen. Statlig og kommunal 

infrastruktur skal utbygges i takt med innbyggeres og næringslivs behov.  

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Befolkningsutvikling 

Kommuneplan 2011–2022 gjenga (s. 9) to befolkningsprognoser for perioden 2010–2025: 

alternativ 1 (lav) og alternativ 2 (høy). "Alternativ 2 er lagt til grunn i kommuneplanarbeidet, 

både fordi dette gir det mest realistiske svaret på det vekstpresset Ski vil oppleve fremover 

mot ferdigstillelse av nytt dobbeltspor i 2018, og fordi det er mest i tråd med kommunale og 

regionale målsettinger om at det meste av veksten skal kanaliseres til kollektivknutepunkter 

med jernbanetilknytning. […] Utviklingen i Ski vil trolig skyte fart i forbindelse med ferdig-

stillelse av Follobanen." 

 

Alternativ 2 spådde et folketall på 30 189 personer i 2015.
4
 Fasit viser at Ski kommunes 

folketall nådde 30 261 personer 31.12.2015. Kommunens befolkningsprognose fire år før 

viste seg altså å være god. Derimot undervurderte man tidsbruken i jernbaneutbyggingen: 

Follobanen tar tre år lengre tid å realisere; den ferdigstilles ikke i 2018, men 2021. 

 

Budsjett og handlingsplan 2016–2019 ga (s. 8) uttrykk for følgende: "SSBs prognoser er 

basert på historiske tall for befolkningsutvikling. Ski kommune har de siste årene hatt en 

forholdsvis lav boligbygging, der en rekke boligprosjekter står på vent på grunn av manglende 

infrastruktur, slik som hovedavløpsledning. Når denne står ferdig vil en rekke av disse 

prosjektene kunne realiseres."  

 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 52): "Den årlige veksten i perioden 2012–

2015 har i gjennomsnitt vært om lag 320 personer eller om lag 1 prosent. Befolkningsveksten 

i denne perioden skyldes nettoinnvandring (190 personer) og fødselsoverskudd (130 perso-

ner)." "I tidsrommet 2017–2020 vil det anslagsvis bli født 1 500 barn i Ski. Skis vedtatte 

områdeplaner tar høyde for omfattende boligbygging. Prognosene som følge av dette tilsier at 

antall 0-åringer vil øke markant de nærmeste årene" (s. 54). "I den neste 10–15 årsperioden er 

det ventet at kommunens befolkning vil vokse med over 30 prosent og passere 40 000 i antall" 

(s. 41).  

 

De siste tre årene har Ski kommunes befolkning vokst med 0,8 % (2014), 1,6 % (2015) og 1,4 

% (2016). Skis befolkningsvekst var i 2016 høyere enn landets befolkningsvekst (0,9 %), men 

                                                           
4
 Kommuneplan 2011–2022 presiserer ikke når på året folketallene gjelder, men planavdelingsleder opplyser at 

de gjelder ved årets slutt.    

Problemstilling nr. 5:  Hva er status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og 

framdriftsplan?  
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lavere enn Akershus' befolkningsvekst (1,7 %). I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenlikn-

bare kommuner) har Ski litt større andel barn i barnehagealder, klart flere barn i grunnskole-

alder og klart færre innbyggere 80 år og over. 

  

Planavdelingsleder kommenterer:  

a. Da kommuneplanen ble vedtatt i 2011, forestilte vi oss en raskere utbygging fremover. 

Hadde faktorer som fylkesveier, avløpsledninger, utbyggingsavtaler og barnehage- og 

skolekapasitet vært på plass, kunne utbyggingen ha skjedd raskere.  

b. Langhus har tatt et skritt fremover, også når det gjelder sosial infrastruktur (barnehager, 

skoler m.m.). Langhus kan få en del utbygging før Ski by.  

c. Ski stasjon er navet i byutviklingen. Nye Ski stasjon vil stå ferdig i 2020. 

d. Kommunens befolkningsprognose vil bli revidert høst 2017, herunder samkjørt med 

Oppegård kommune. 

7.2.2 Infrastruktur 

Statlig og fylkeskommunal infrastruktur – fylkesveier, jernbane og bussterminal 

Fylkesveien til Ski sentrum (Åsveien) og fylkesveiene rundt Ski sentrum (Nordbyveien, 

Kirkeveien og Sanderveien) er avgjørende for sentrumsutviklingen, noe som også er nedfelt i 

områdeplanen. Statens vegvesen starter detaljregulering av Kirkeveien høst 2017. "Vi har 

gjentatte ganger, både til vegvesenet og fylkeskommunen, meldt inn at det er avgjørende 

viktig at også Sanderveien og Åsveien detaljreguleres nå, men dette har de ikke klart å 

prioritere. Vi har dessverre kun fått til svar at de skal gå i gang med Kirkeveien," opplyser 

planavdelingsleder.  

 

Bane Nor opplyser på nettsiden "Follobanen" (banenor.no/prosjekter): "Med Follobanepro-

sjektet skal Bane Nor levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert 

reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 

minutter reisetid. Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største 

samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski."
5
 

  

Bane Nor opplyser videre (nettartikkel "Nye Nordbyveien bro åpnet"): "Når utbyggingen av 

Follobanen er ferdig i desember 2021, vil Ski ha et moderne kollektivknutepunkt som bidrar 

til et fornyet sentrumsområde. Hele det nye kollektivknutepunktet/jernbanestasjonen skal etter 

planen stå ferdig i 2020, selv om hele Follobaneprosjektet sluttføres senere. […] Stasjonen får 

seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for 

bil og sykkel. Det blir også en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattfor-

mene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon." 

 

Anleggsarbeidet på ny kollektivterminal (bussterminal) skulle påbegynnes høst 2017, men 

hovedentreprenør OHL og Bane Nor har besluttet å utsette anleggsstart til etter sommeren 

2018 (Banenor.no, 16.8.2017): "I høst vil det jobbes med ombygging av veisystemet i den 

nordre delen av Jernbaneveien. For å få en mest mulig hensiktsmessig anleggsgjennomføring 

på østsiden av Ski stasjon, flyttes byggingen av ny bussterminal til 2018/2019. […] Det er da 

anleggsaktiviteten ved Ski stasjon etter planen flyttes fra vestsiden til østsiden, og fordelen er 

at en får konsentrert arbeidene i større grad på østsiden av stasjonen. […] Løsningen sikrer et 

fullt operativt kollektivsystem."  

                                                           
5
 Follobaneprosjektet, som vil koste 26 mrd. kr, er Norges hittil største samferdselsprosjekt bortsett fra 

Bergensbanen, som åpnet i 1909. Jernbanetunnel Ekeberg–Langhus blir 20 km lang.  
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Kommunal infrastruktur  

Vann/avløp (VA) 

Hovedplan vann og avløp 2011–2021 forklarer (kapittel 1):
6
 "EUs vannrammedirektiv [dvs. 

vanndirektivet fra 2007] har blitt et av de viktigste styringsdokumentene for avløpshåndte-

ringen. I henhold til direktivet er kommunen forpliktet til å utbedre avløpsledninger anlagt før 

1970 for å redusere utlekking av kloakk til vassdragene. Samtidig med at kravene til avløps-

håndteringen skjerpes, er utbyggingspresset i kommunen stort." "For Ski kommune betyr 

dette at gjennomsnittlig 3200 lm [løpemeter] med avløpsledninger må saneres pr år frem til 

2015. Disse ledningene ligger hovedsakelig i Ski tettsted og da særlig i områdene Hebekk og 

Nordre Finstad" (kapittel Sammendrag).  

 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 156) følgende om tiltak i henhold til 

Tiltaksplan VA 2014–2017: "Hovedplan VA ble vedtatt av kommunestyret i 2010. Det er 

utarbeidet en omfattende tiltaksplan som en konsekvens, og den omhandler om lag 40 delpro-

sjekter for perioden 2011–2018. Prosjektene er viktige med hensyn til utviklingen av Ski og 

omfatter nye VA-prosjekter og prosjekter som ivaretar nødvendig rehabilitering av vann- og 

avløpsledninger for å redusere forurensning av vassdrag." Handlingsplanen avsetter (s. 32) 

332 mill. kr til VA-investeringer innen 2020.  

 

Handlingsplanen for 2018–2021 vil trolig høyne investeringssummen, siden ny hovedavløps-

ledning Ski tettsted–Haugbro nå er kalkulert til 350 mill. kr, opplyser virksomhetsleder for 

Kommunalteknikk. Han tilføyer at kommunestyret i 2016 vedtok å utsette VA-prosjekter for 

118 mill. kr med ca. fem år, for å utjevne arbeidsbelastningen og unngå en gebyrtopp.  

 

I Ski sentrum er VA-investeringene i hovedsak gjennomført, men byveksten medfører et 

kontinuerlig behov for VA-investeringer.   

 

Drikkevannet til Ski kommune kjøpes fra Oslo kommune. Avtale om reservevannforsyning er 

inngått med Oppegård kommune. Vannledningene strekker seg fra Siggerud i Nord til Skotbu 

i sør. Ski kommunes totale vannledningsnett har økt fra 152 km i 2010 til 154 km i 2016. 

Andelen av innbyggerne med kommunal vannforsyning har økt fra 90 % i 2010 til 91,5 % i 

2016.  

 

Ski kommunes avløpsnett har økt fra 236 km i 2010 til 284 km i 2016 (inkludert overvanns-

nett). Andelen av innbyggerne som er tilkoblet avløpsnettet har økt fra 92 % i 2010 til 92,5 % 

i 2016. Avløpet fra Ski, med unntak av Kråkstad og Skotbu, renses ved Nordre Follo Rense-

anlegg IKS sitt renseanlegg på Vinterbro. 

 

Vei, torg og park 
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 (s. 32) omfatter vei-investeringer for 23,6 mill. kr i 

fireårsperioden, fordelt på tiltaksplan vei (20,4 mill. kr) og trafikksikring (3,2 mill. kr):  

 Tiltaksplan vei (s. 157): "Prosjektet gjelder rehabilitering av kommunale veier i 

kommunen, inkludert asfaltering av grusveier." 

 Trafikksikring (s. 157): "Løpende prosjekt som har til hensikt å sikre trafikkfarlige 

punkter eller strekninger i Ski kommune. Tiltakene innebærer grunnerverv for tiltak 

som gjennomføres av Statens vegvesen langs fylkesveger, samt mindre kommunale 

                                                           
6
 Hovedplan vann og avløp 2011–2021 mangler sidetall, noe som vanskeliggjør sidehenvisning.   
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tiltak. Kommunestyret i Ski har opprettet et trafikksikkerhetsutvalg som består av 

interne og eksterne medlemmer." "Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt 

med Statens vegvesen for å få iverksatt tiltak slik at syklende og gående kan ferdes 

trygt langs Kjeppestadveien" (s. 10). 

 

Etablering av busstopp i Vestveien er foreslått. Saken kommer opp for plan- og byggesaks-

utvalget i oktober 2017.  

 

Prosjektavdelingsleder gir uttrykk for at det er mindre byggetrykk på vei enn VA. Økt privat 

utbygging vil imidlertid gi flere private veier som kommunen overtar, forutsatt at de er bygget 

etter kommunale kvalitetsnormer.    
 

Barnehager, skoler og eldreboenheter (sosial infrastruktur) 

Budsjett og handlingsplan 2017–2020 berører byutviklingen flere steder:  

 "Kommunestyret ber rådmannen å utrede tomtealternativer for et nytt senter med 

anslagsvis 50 bemannede omsorgsboliger i Ski sentrum/Ski vest" (s. 10).   

 "Kommuneplanen understreker viktigheten av å se lokalisering av skoler, barnehager 

og annen sosial infrastruktur i nær sammenheng med bygg- og tettstedsutvikling for 

øvrig" (s. 73).  

 "Av de største investeringsprosjektene som påbegynnes/ferdigstilles i perioden 

nevnes: økning i skolekapasiteten i Ski tettsted; økning av barnehagekapasiteten i hele 

kommunen; økning i kapasitet for omsorgsbygg i hele kommunen; […] utbygging av 

rådhuskvartalet; […] tiltak i henhold til tiltaksplan vei; tiltak i henhold til tiltaksplan 

VA, selvkostområdet; bygging av gang- og sykkelveier" (s. 75).  

 

Når det gjelder 50 omsorgsboliger, opplyser kommunalsjef for Velferd at et forprosjekt vil 

levere anbefaling om tomtevalg høst 2017. Investeringsmidler til bygging er ennå ikke avsatt. 

 

Ski kommune har 203 sykehjemsplasser og 30 bemannede omsorgsboliger (Kråkstadtunet) – 

til sammen 233 bemannede eldreboenheter. Dette er på nivå med andre kommuner – og utgjør 

over 25 % av antall 80+-åringer, som Helsedirektoratet har antydet som norm:   

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F Pleie og omsorg. 
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Ski kommune har planlagt følgende utbygging av barnehager, skoler og eldreboenheter: 

 

SKI KOMMUNES SOSIALE 

INFRASTRUKTUR     

2017 

(høst): 

Utbyggingsplaner: 

Barnehager (kommunale og 

private), antall barn: 

1 883 3 nye barnehager (324 plasser) åpner 2020–21. En 4. 

barnehage (108 plasser) kommer trolig i 2022. 

Grunnskoler, antall elever: 4 364 Hebekk barneskole utvides med 133 plasser, som åpner i 

august 2018. Finstad barneskole utvides med 205 

plasser, som åpner i august 2020. Deretter kan Ski skole 

og Ski ungdomsskole bli utvidet. 

Sykehjem og omsorgsboliger med 

heldøgns pleie (eldreboenheter), 

antall plasser: 

233 Ca. 50 nye omsorgsboliger kan bli åpnet i 2022.  

Kilde: Budsjett og handlingsplan 2017–2020 (s. 32, 95). Plan, byggesak og geodata. Kommunalsjef for Velferd.  

7.2.3 Perspektiv 2040 

Nettartikkelen "Skiliv" (Ski.kommune.no) staker ut kursen fremover: "Ski er en regional by, 

og skal gjennom en formidabel transformasjon de neste 10–15 årene. Vi vil få mange flere 

innbyggere. Disse skal hovedsakelig bo i sentrumsområdene våre." 

 

Planavdelingsleder tilføyer at utbyggingstempoet avhenger av private utbyggere, men mye vil 

trolig være på plass innen 2030. De neste 20 årene vil Ski by gradvis vokse seg østover, men 

det gjenstår å avklare jernbanetrasé for østre linje. 

 

Ski kommunes informasjonsbrosjyre På sporet til fremtiden (april 2017) tegner følgende 

fremtidsbilde (ca. år 2030):  

 Velkommen til Ski kommune! (s. 2): "I Ski kommune kan man leve det gode livet i 

byen og på landet. Vi har fem flotte tettsteder med særpreg og unike kvaliteter, og en 

by i rivende utvikling," innleder ordfører, som tilføyer: "Ski skal bli fremtidens 

miljøby og målet er å bli klimanøytral innen 2030."   

 Her skal det bygges, og her kan du bo – muligheter for mange til å bo og trives (s. 12): 

"Presset på boliger i og rundt hovedstadsområdet er stort. Prognosene tilsier en sterk 

vekst av innbyggere i Ski frem til 2025–2030. Fire store utbyggingsplaner er vedtatt i 

Ski kommune, med flere tusen nye boenheter."   

 En ny bydel skapes – velkommen til Ski Øst (s. 13): "I nærhet til Ski sentrum, med 

attraktive kollektivtilbud og offentlige tjenester, tas det sikte på at den nye bydelen 

kan ta imot de første innbyggerne allerede i 2020. Bydelen vil bestå av både rekkehus 

og leiligheter, det finnes noe både for barnefamilier, eldre og unge i etableringsfasen. 

Höegh Eiendom vil "utvikle ca. 1000 boliger og noe av næringsutbyggingen" i Ski øst 

(s. 5).    

 Næringsutvikling – mer enn en pendlerkommune (s. 14): "En stor andel innbyggere i 

Ski arbeider utenom kommunen – over 60 prosent totalt, hvorav flesteparten arbeider i 

Oslo. Med kortere reisetid til Oslo når Follobanen åpner, legges det også til rette for 

flere arbeidsplasser i kommunen, da hovedsakelig innen kontor og administrasjon. I 

området vest for sentrum tilrettelegges det for kontorbygg med opptil 12 etasjers 

høyde. I gangavstand fra kollektivknutepunktet er dette et attraktivt sted for bedrifter 

og organisasjoner å etablere seg." 

 Vi tar miljø på alvor – for kommende generasjoner (s. 21): "Vi er en av fem pilotkom-
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muner valgt ut av Miljødirektoratet for å prøve ut kommunedelplaner som verktøy for 

å ta vare på naturmangfold."    

 Kultur og fritid – hverdagens krydder (s. 22): "Nær halvparten av arealene til Ski 

kommune ligger innenfor markagrensa. Det byr på flotte muligheter for opplevelser i 

friluft. […] I Ski er det mye å finne på, for eksempel håndball, golf, sykling, turn, 

svømming, ridning, ishockey, klatring, kampsport! […] Nærmiljø- og skoleanlegg 

danner arenaer for fri uorganisert lek, som er viktig i barns oppvekst. […] I byutvik-

lingsarbeidet er det også fokus på kunst og kultur som elementer. Ved å la kunst få en 

plass i gatebildet, skapes det spennende avbrekk."  

 

Statens Vegvesen gir i Plan for hovedgatenettet i Ski by (s. 87) et fremtidsbilde av Ski by per 

år 2040: "I løpet av de 10–20 siste årene [altså 2020- og 2030-årene] har Ski by gjennomgått 

svært store forandringer. Fra en trivelig eneboligbasert småby, til en moderne bærekraftig by 

med et godt utbygd kollektivtilbud." "Byen har, som følge av den eksepsjonelle satsingen på 

bærekraftig mobilitet, fått bygd et kraftig utbedret gatesystem som igjen har lagt til rette for 

dagens tette og livlige sentrumskjerne… ved å fortette i bykjernen som allerede var etablert, 

har Ski blitt en mer urban og funksjonell by."   

7.3 Vurdering 

I forhold til forventningene da Ski kommune utarbeidet Kommuneplan 2011–2022, har utvik-

lingen tatt noe lengre tid i Ski by, mens Langhus har tatt et skritt fremover og kan få en del 

utbygging før Ski by. Ski stasjon er navet i byutviklingen, og nye Ski stasjon skal stå ferdig i 

2020. 

 

Kommuneplan 2011–2022 sine prognoser (s. 10) forutså i store trekk behovsutviklingen.  

Kommunal infrastruktur (vann/avløp, vei/torg/park og barnehager/skoler/eldreboenheter) er 

utbygd i takt med befolkningsveksten på rundt 1,0 % per år. 

 

Befolkningsveksten steg til 1,6 % i 2015 og 1,4 % i 2016. Frem mot 2030 kan en befolk-

ningsvekst på rundt 2,5 % årlig påregnes i Ski. Dette vil sette press på den sosiale infrastruk-

turen i begynnelsen av 2020-årene. Ski kommune svarer med utbygging på tre viktige 

tjenesteområder: 

 Tre nye barnehager åpner 2020–21. En 4. barnehage kommer trolig i 2022. 

 Hebekk og Finstad barneskoler utvides innen 2020 med til sammen 338 elevplasser. 

Ski skole og Ski ungdomsskole kan deretter bli utvidet.  

 50 nye omsorgsboliger kan bli åpnet i 2022. 

 

Disse utbyggingene vil trolig sikre behovsdekning på sentrale tjenesteområder i Ski i 2020-

årene.  

 

Statens vegvesen igangsetter nå detaljregulering av Kirkeveien. Når detaljregulering av 

fylkesveiene Sanderveien og Åsveien igangsettes, er ikke tidfestet. Dette kan bli en flaskehals 

i Skis byutvikling.  
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VEDLEGG 1: SKI TETTSTED – OVERSIKTSKART 

 

 
Kilde: Plan, byggesak og geodata, Ski kommune, 19.4.2017. 
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VEDLEGG 2: PLAN- OG BYGNINGSLOVEN – UTDRAG 

 

§ 1-1 Lovens formål  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommu-

nale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. […] Planlegging og 

vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og 

kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekst-

vilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  

 

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven  

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: a) sette mål for den fysiske, miljømes-

sige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare sam-

funnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses. b) sikre jordressur-

sene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer. […] d) legge til 

rette for verdiskaping og næringsutvikling. e) legge til rette for god forming av bygde 

omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet. f) fremme 

befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge krimina-

litet. g) ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport. 

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 

viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 

 

§ 4-1 Planprogram  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. […]Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 

med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt 

i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 

behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart.  

 

§ 5-1 Medvirkning  

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 

dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommu-

nen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrette-

legging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, 

skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn  

Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle 

statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisa-

sjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist. Når 

loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar 

av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjø-

ring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til 

planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er 
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tilgjengelige på planmyndighetens kontor. Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon 

og dialog i alle faser av planprosessen. 

 

§ 10-1 Kommunal planstrategi  

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstitue-

ring, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 

kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov i valgperioden. […] Ved 

behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valg-

perioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

 

§ 11-1 Kommuneplan  

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interes-

ser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 

utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og 

regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, 

temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir 

hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomi-

planen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.  

 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en 

beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommune-

planens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i 

kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.  

 

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. […] Kommuneplanens 

arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke 

nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 

ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmel-

ser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overord-

nede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hoved-

formål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.  

 

§ 12-1 Reguleringsplan  

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 

utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbei-

det reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommune-

planens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennom-

føring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige 

interesser. […] Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detalj-

regulering, jf. § 12-3. 
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§ 12-2 Områderegulering  

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens 

arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer 

av arealbruken. 

 

§ 12-3 Detaljregulering  

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav 

fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av 

vedtatt reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til 

å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og 

anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til regule-

ringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig følge 

opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. 

[…] Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. 
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

 

 


