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Høringssvar til kommunedelplanene for Ski Vest, Sentrum og Øst.

Ski Idrettsråd (Ski IR) er svært opptatt av at de planer som nå legges tar opp i seg fremtidige
behov for idrettsanlegg. Skal Ski og Langhus fortsatt være attraktive bosteder, er dette et
meget sentralt parameter. Felles for de tre planene som kommunen har lagt frem til høring,
er imidlertid fravær av et helhetlig og langsiktig fokus på idrettens vilkår i kommunen.
Det er beregnet to vekstalternativer for Ski kommune som helhet. Et med en
befolkningsvekst på 2 % pr år som vil gi 40 000 innbyggere i 2030, og ett med en
befolkningsvekst på 2,9 % pr. år som vil gi 47 000 innbyggere i 2030. Ski by vil få den
sterkeste veksten, og må innen 15 år (frem til 2030) kunne ta imot mellom 5 000 og 15 000
nye innbyggere. Planforslagene slår fast at dette er en befolkningsvekst som vil få
konsekvenser for volumet på kommunale tjenester - det samme vil gjelde for idrettstilbudet I
kommunen.
Ski IR mener det burde ha vært gjennomført en konsekvensanalyse for idrettens vilkår og
behov for kommunale investeringer og arealavsetninger til idrettsformål i arbeidet med disse
planene som nå er lagt frem. Planene legger opp til en betydelig befolkningsvekst og
Idrettsrådet er kritisk til at det det ikke er avsatt mer areal til idrettsformål. For planforslaget
for Langhus sentrum ligger det inne et forslag om å redusere arealet avsatt til idretten. Ski
idrettsråd vil komme tilbake med en egen høringsuttalelse for Langhus sentrumsområde.
Vi ser av planene at det planlegges for nærmiljøanlegg knyttet til de nye skolene i Ski Øst og
Ski Vest, hvilket er fint. Vi er imidlertid kritisk til at flerbrukshallen og det utendørs
idrettsanlegget (7-bane) i Ski Vest, legges rett under høyspentledningen i området. I det
videre arbeidet med detaljplanleggingen av området må det stilles et krav om at
høyspentledningene legges i bakken dersom anleggene skal realiseres.
Det foreligger ingen konkrete planer for videre utvikling og/eller utvidelse for Ski Idrettspark.
Ski idrettsråd merker seg imidlertid at ”planformålet gir rom for endringer og omrokkeringer
innenfor planformålet”.
En egen utviklingsplan for de sentrale anleggene både på Langhus og Ski som tar opp i seg
den befolkningsveksten man ser komme, er viktig. Vi skylder alle de som kommer etter oss
at vi er fremsynte. I det ligger det at vi må tenke langt frem i tid. I den sammenhengen blir det
vesentlig at arealer avsettes og båndlegges til idrett og friluftsliv, selv om man ikke har
konkrete planer for utvikling innenfor de planer som her er oppe til vurdering. For Ski
Idrettspark, mener Ski IR at det vil være behov for å avsette langt mer enn de 37 mål som pr
i dag er avsatt til idrettsformål øst for nedre kunstgressbane. I Langhus Idrettspark har man
betydelig arealer. Disse må det vernes om så de ikke omregulere til andre formål.
Videre bør også grøntarealer rundt begge idrettsparker for trenings- og aktivitetsformål sikres
for helårs, utendørs aktiviteter, Ved å legge f.eks til gruslagte trimløyper med lys nært knyttet
til idrettsanleggene våre, får man gode og multifunksjonelle anlegg til glede for både
mosjonister og idrettsutøvere.
Noen idretter som tidligere var som utendørs idretter å regne, opererer mer og mer

innendørs. De fremstår som helårsidretter. Spesielt kan nevnes futsal som egen gren i
fotball. Andre idretter som innebandy brer om seg og krever mer og mer plass. For å bli god i
friidrett må det også trenes innendørs om vinteren og det behovet vil øke. I et langsiktig
perspektiv må man allerede nå planlegge for gode multifunksjonshaller og basishaller som
også kan komme tradisjonelle uteidretter til gode. Videre er et eget svømmeanlegg til trening,
svømmeopplæring og fritidsbruk sårt tiltrengt i kommunen. Den økte befolkningsveksten vil
øke antall lag og klubber i kommunen – både innenfor eksisterende idretter og nye. Ski
idrettsråd mener det ikke er avsatt og båndsatt tilstrekkelig med areal til idretts- og
friluftsformål i planforslagene til Ski Vest, Ski Øst og Ski sentrum sett under ett.
Rådmann skriver i sin samlede saksfremstilling for Ski Øst at: “Det skal utarbeides en
masterplan for idretten i Ski som vil avklare hvilke arealbehov som finnes og hvordan de skal
prioriteres”. Idrettsrådet har brakt i erfaring at denne masterplanen kun dekker Ski Idrettspark
og er igangsatt av Ski IL Alliansen. Det finnes et initiativ også for Langhus Idrettspark startet
av idretten på Langhus hvor planer er laget. Ski Idrettsråd mener at begge disse planene bør
ses i sammenheng med de reguleringer som nå pågår. Ski idrettsråd imøteser et initiativ fra
kommunen som sikrer idrettens samlede involvering i dette arbeidet. Idrettsrådet
understreker imidlertid at det er viktig at dette arbeidet kommer raskt i gang slik at resultatet
kan inngå som et beslutningsgrunnlag for detaljplanleggingen. Ski Idrettsråd stiller seg gjerne
til rådighet som samtalepartner i dette arbeidet.
Ski IR er opptatt av skolenes plassering knyttet til anlegg og anleggsutvikling. Spesielt tenker
vi her på de sentrale anleggene som bør knyttes opp til ungdoms- og videregående skoler.
Ski Videregående skole, men sin populære idrettsfaglige linje, har i dag en ideell plassering i
forhold til å kunne utnytte anleggene ved Ski idrettspark. Idrettslinjen bidrar til av idretten i
Ski beholder talentfull ungdom i vårt nærområde og er viktig for klubbene våre. Vi mener at
den nye videregående bør ha samme plassering som i dag. Å flytte denne til vest for
Jernbanen vil svekke tilbudet ved skolen og gi et dårligere tilbud til idrettsinteressert ungdom
mellom 16-19 år.
I Ski Øst kan man beholde dagens plassering av Ski Videregående skole og regulere om
arealene hvor kommunes driftsbygninger i dag ligger (sørøst for Idrettsparken) til
idrettsformål. På den måten vil man også få en meget god utnyttelse av kommende
investeringer som tvinger seg frem i Ski Idrettspark. Vi ser gjerne at man i denne
sammenheng også vurderer hvorvidt en ny ungdomsskole kan lokaliseres i umiddelbar
nærhet til Idrettsparken. Dette vil gi ytterligere muligheter for synergier. Det gjelder å utnytte
alle investerte kroner best mulig og da blir skolenes plassering ift idrettsanlegg spesielt viktig.
Ski IR er opptatt av at trening skal inngå i hele menneskets livssyklus. Det være seg i
barnehagen, på skolen, toppidrett, mosjon og trim for eldre. Det handler om livskvalitet og
sparte penger i andre sektorer. Dette tankesettet må også få plass i hodene på de som
planlegger for fremtiden.
I det videre planarbeidet vil Ski IR ta initiativ til et samarbeid med Langhus AIL og Ski AIL for
å sikre et helhetlig fokus på idrettens vilkår i Ski kommune frem mot 2030. Idrettslagene
både på Langhus og Ski vil komme med sine innspill til planene. Vi ber om at de blir nøye
lest og vurdert. Ski IR stiller gjerne opp som diskusjonspartner der hvor anleggssaker skal
vurderes og-/eller diskuteres. Utover dette vil Ski IR også være behjelpelig med å koordinere
innspill også fra andre idretter enn de som sorterer under de nevnte idrettslagene på
Langhus og Ski.
Oppsummert:









Planforslagene for Ski Øst, Vest og Sentrum mangler et helhetlig og langsiktig fokus
på idrettens vilkår i kommunen frem mot 2030
Det er en svakhet ved planene at det ikke er utarbeidet en konsekvensutredning for
idrettens vilkår og behov for kommunale investeringer og arealavsetninger til
idrettsformål
Basert på befolkningsveksten Ski kommune legger til grunn, mener Ski idrettsråd det
er avsatt for lite areal til idrettsformål totalt sett for de tre planene
Nye Ski Videregående bør ligge der den er i dag for sikre best mulig utnyttelsesgrad
av nødvendige investeringer i Ski Idrettspark
Ny ungdomsskole i Ski bør vurderes lokalisert i umiddelbar nærhet til Ski Idrettspark
En masterplan for idretten i Ski bør foreligge raskt slik at dette kan inngå som innspill
og beslutningsgrunnlag i det videre planarbeidet. I det minste må planene for Ski- og
Langhus Idrettspark avstemmes.

Stein Rasch
Leder Ski Idrettsråd

