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INNLEDNING
Den sosiokulturelle stedsanalysen er utarbeidet for å gi innsikt i
dagens forhold når det kommer til sosiale og kulturelle faktorer
i Ski sentrum.
Analysens hensikt er å kunne bedre forutsetningene for å kunne
ivareta eksisterende kvaliteter og eksponere mulige stedbundne
løsninger på noen av de utfordringer som finnes i dag.
Den sosiokulturelle stedsanalysen fokuserer hovedsakelig på
Ski Sentrum som det er definert i kommunen sin områderegulering av Ski sentrum - se områdeavgrensningen på neste side.
Analysen er bygd opp med utgangspunkt i Norsk Institutt for
By- og Regionsforskning(NIBR) sin veileder for sosiokulturelle stedsanalyser, hvor det fokuseres på temaene: stedsbruk,
stedsidentitet/stedsbilder og stedsinteresser.
METODEBRUK:
Til analysen er det benyttet en kombinasjon av kvalitative og
kvantitative metoder for opparbeide en bred kunnskapsbase
og samtidig samle en datamengde som formålstjenlig innsikt i
dagens sosiokulturelle situasjon.
I analysearbeidet er det lagt vekt på å koble de sosiokulturelle
forhold til de fysiske omgivelser, da de fysiske rammer har stor
betydning for bruk og opplevelse av stedet
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STOR-OSLO EIENDOM
UTVIKLINGSOMRÅDE

Stor-Oslo Eiendom skal utvikle i alt fem tomter i den sørlige del av sentrum og vil stå
for en områderegulering av det samlede arealet som defineres av Jernbaneveien,
Sannerveien og Åsenveien.
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STUDIEOMRÅDE

Analysen har tatt utgangspunkt i Ski som sted i to skalaer; Tettstedet Ski (som definert av SSB) og Ski sentrum (definert av juridisk grense i sentrumsplan).
Hoveddelen av analysen omhandler Ski sentrum.
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RESPONDENTER INNBYGGERUNDERSØKELSE

ALDER + KJØNN: GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen har nådd ut bredt til befolkningen
i Ski, hvor alle aldersgrupper bortsett fra de over
80 år er representert. Det er en lavere respons fra
ungdom enn det som vises i sammensetning fra
SSB.
Den største andelen av de som har besvart undersøkelsen har bopel i Ski og dette er også hovedmålgruppen i undersøkelsen.
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Det er også nådd ut til flere som arbeider i Ski og
besøker Ski på jevnlig basis. Denne gruppen er
også dekket gjennom dybdeintervjuer.
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HVA ER HOVEDÅRSAK TIL AT DU BOR PÅ/I SKI?

36

70

Det er mulig å få en attraktiv bolig her til en overkommelig pris.
Andre årsaker / Ingen årsak nevnt.

107

Ski har en god geografisk plassering med hensyn til kollektivtilbud.

165

Jeg har en sterk tilknytning til stedet (f.eks. er jeg og/eller min partner vokst opp her).

Illustrasjonen viser hvor undersøkelsens respondentene bor i
tettstedet Ski og gir indikasjoner på
hvorfor de bor i Ski.
Det er positivt at en så høy andel av
de som har svart bor i Ski pga. man
har sterk tilknytning til stedet. Dette
er en av flere viktige faktorer for å
sikre et sosialt bærekraftig sted.

fig. respondenter innenfor tettstedet Ski
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SKI I STIKKORD

nærhet til Oslo
identitetsløs
familievennlig

fint

koselig

anonymt

kjedeligpasse stort
ikke barnevennlig

dyrt

stengt

praktisk

trist

landlig

urbant

trygt knutepunkt
mangfoldig

utbygging
trafikkaos
naturnært
murstein

greit

sentralt
tilbud

stygt
gode skoler

lite

intimt

nært rolig

grått

lokalt

kultur

tettsted

utdatert

slitt

industri

dårlig framkommelighet

fortettet

stort

livlig

fremsynt

friluft

dårlig planlagt
handel

trangt

Ski er et knutepunkt og oppleves for mange som sentrum og
sentralt, også de som bor utenfor tettstedet Ski. Kjøpesenteret
og trafikksituasjonen kommenteres også hyppig på de ulike
spørsmål.
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Ordskyen viser resultat fra spørsmål beskriv Ski med tre stikkord.
Ordene gjenspeiler i høy grad resultatene som er kommet frem på
de ulike spørsmål gjennom hele undersøkelsen.
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ALLE BESVARELSER
fig. akkumulert størrelse etter gjentakende ord
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UTDRAG
DYBDEINTERVJU
JENTE, 15 ÅR

Kommentar fra jenta:
Ski er lite oppdatert. Gamle
slitte bygg og alt for lite aktivitet
i sentrum, det mangler plasser
der man kan møtes på tvers av
generasjoner.

«Jeg gikk på
Hebekk
barneskole.»

«Jeg bor delvis
med min far.»

«Skal jeg til Oslo og
shoppe feks. tar jeg
gjerne toget.»

Kommentar fra jenta:
Det er storsenteret og idrettslivet,
som i høy grad definerer Ski.

Danseklubben
Move On
Ballettskolen

«Jeg bor delvis
med min mor.»

«Jeg sykler vanligvis,
men er det glatt og snø,
så går jeg. Det betaler
seg ikke å ta buss til
skolen.»
Kartet viser et utdrag fra dybdeintervju med en 15 år gammel jente. Dybdeintervjuene
består av en lengre beskrivelse av det enkelte intervjuobjekt og en kartlegging av
hvordan tettstedet Ski brukes i dag. Intervjuene gir mer dybdegående forklaringer på
hvordan sentrum og tettstedet Ski oppleves i dag, og hvorfor bruken er som den er. En
av de viktigste detaljene som blir avdekket i dette intervjuet er hvordan hun opplever
dårlig tilrettelagt kollektivtilbud internt på tettstedet Ski og generelt dårlige forhold
for å komme seg til og fra sentrum på sykkel, til fots eller kollektivt. De fullstendige
intervjuene med de åtte intervjuobjektene finnes i fullversjonen av rapporten.

«Jeg kommer en del på
Kjeller´n og er engasjert i
hva som skjer her.»

«Jeg kommer en del på
senteret. Treffer venner
og går rundt og ser på
butikker.

SKI SENTRUM

Kortversjon
Kortversjon 20.12.2018
20.12.2018 sosiokulturell
sosiokulturell stedsanalyse
stedsanalyse Ski
Ski sentrum
sentrum utarbeidet
utarbeidet av
av LÉVA
LÉVA Urban
Urban Design
Design || post@leva-urbandesign.no
post@leva-urbandesign.no
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ULIKE OPPFATTELSER AV
SENTRUM

• Bor i Ski
• Går eller tar buss
• Bruker sentrum
• Bruker senteret

Det er veldig ulike oppfattelser av sentrum.

Det er tydelig at oppfattelsen av sentrum
påvirkes av den enkeltes tilhørighet til Ski,
kjønn og måten den enkelte kommer seg
til Ski sentrum.
Utav dybdeintervjuer kommer det frem at kvinnelige
intervjuobjektene, i høyere grad enn mannlige, verdsetter sentrumskvaliteter og med det bruker sentrum
mer.
De mannlige intervjuobjektene ser på sentrum mer
som en praktisk funksjon. Her kommer de for å gå på
jobb, kjøpe seg mat og foreta enkelt innkjøp. Derfor
er deres definisjon av sentrum i høyere grad koblet til
storsenteret.

• Bodd i Ski 1/2 år
• Tar buss
• Bruker senteret
• Bruker takeaway i sentrum
• Bor ikke i Ski
• Jobber på storsenteret
• Kjører bil

• Bor ikke i Ski
• Er kommet til Ski hele livet
• Handler ofte på storsenteret
• Kjører oftest buss

Bor i Ski og går eller tar
buss til sentrum
Bor ikke i Ski og tar buss
eller kjører til sentrum
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FUNKSJONER I SENTRUM
ELDRESENTER

P
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Dame 80 år
«Ski storsenter har
suget livet ut av sentrum.»

P

S

Senteret tar all oppmerksomheten i
sentrum. Det er veldig godt eksponert
og her er alle attraktive funksjoner
samlet. Der trengs mer relevante
tilbud i sentrum.

P

Jente 17 år
P
Nødvendige funksjoner
Valgfrie funksjoner (brukes ofte)
Valgfrie funksjoner (brukes sjelden)

P

Offentlige funksjoner

Registreringen viser at Ski sentrum har et bredt spekter i tilbud og funksjoner,
men hovedtyngden av de mest brukte funksjonene ligger inne i Storsenteret.
Mange av tilbudene ute i bygatene er også tilbud som man sjelden besøker
(brudebutikk etc.). Samlet sett handler det derfor ikke kun om at Storsenteret
er lett tilgjengelig og klimabeskyttet mtp. bruk, men også funksjonblandingen
har en skjev fordeling mellom inne og ute ift. bruk - se neste side.
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HVORDAN BRUKES SENTRUM?

Hvor ofte besøker du Ski sentrum?

Alle sentrumsområder bør etterstrebe å ha så mange daglige
brukere som mulig, da dette er nødvendig for å kunne holde liv i
lokalt næringsliv (butikker og serveringssteder). Resultatene fra
undersøkelsen viser at Ski sentrum i dag har mange daglige brukere,
men ved undersøkelse av hvilke typer funksjoner som er mest brukt
og stedene man besøker - handler bruk i høy grad om kollektivtilbud
og Storsenteret.
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Det ligger et stort uforløst potensial i sentrumsgatene og bruken
av byrommene. Grafen som viser hva den primære årsaken er til
besøk, har ’møte venner i sentrum’ som nummer 3. Dette er også
et positivt utgangspunkt å bygge videre på for å skape mer byliv i
sentrum.
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Gamle kollegaer møtes på kafé.

MØTEPLASSER
Jente 18 år

Jente 17 år

«Tidligere kom jeg på Kjeller’n,
men nå er jeg for gammel til å
komme der. Savner en plass som
Kjeller’n til oss som er litt eldre.»

Gutt 15 år

«Kjeller’n er ikke så kul. Kommer der egentlig kun når det
er særlige arrangementer.»

«Bowlers er vel egentlig mest
for ”voksne”. Der er min mor
gjerne innimellom.»
Dame 76 år

Gutt 19 år

«Det er faktisk ikke så mange
ungdommer på Joe & the Juice.
Her kommer mer foreldre med
deres babyer. Det er for dyrt for
ungdommer å komme her.»

«Vi er 8 damer som gjerne
møtes å drar på Kino hver
onsdag. Da tar vi gjerne en
kaffe og et stykke kake
en 76 år
Dame
plass etterpå.»

«Som oftes velger vi McDonald’s,
der møtes vi og spiser. Vi henger
der lenge, fordi det også er billigere mat der.»

Dame 80 år

«Vi har ingen favorittplasser
å møtes ute. Senteret er for
bråkete og andre kafeer er
ikke noe fint - mørke, lavt
under taket og i kjeller.»

Registreringen viser at det utgangspunktet foreligger mange potensielle møtesteder i
sentrum, men de kvalitative tilbakemeldingene viser at man savner gode møtesteder. Dette
gjelder i utgangspunktet alle aldersgrupper, men spesielt ungdom.
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MØTEPLASSER MED KOMMENTARER
Restaurant No4
”Ut å spise med venner. Fin plass med veldig
bra mat. Ski trengte dette stedet med kvalitetsmat.”

Uteliv og hurtigmat
”Tar noen øl med venner, ser på fotball og spiser”

Waldemarhøy
”Her er en vakker hage med store trær og
en god lekeplass og så er det ro og et fint
gammel bygg å se på.”

Café Sjarm
”Virkelig sjarmerende og mangfoldig kafé.
Her møtes folk i alle aldre.”

”Børst Sportsbar. Dart, shufflebord og torsdagsquiz
uten om mat og drikke.”
”Bowlers Spisepub byr på alt fra lunsj, middag,
fredagspils og livemusikk og/eller DJ. Nattåpent.”
”Balkan Pizza og kebab er veldig populært - både
som spisested men også som takeaway.”

Ski Storsenter
”Det man trenger i nærområdet er her - mange butikker,
kafe, trening, matbutikk, utesteder og bowling med
bar (nattåpent). Storsenteret er derfor en opplagt
møteplass for de fleste.”
”Møtes for å ta en kopp kaffe eller spise lunsj. Espresso
House er alltid fullt - veldig koselig og populært.”

Rådhusplassen
”Byens sentrale plass og naturlig
møteplass - særlig på sommeren. Egentlig
veldig lite tilrettelagt for aktivitet. En plass
man kommer forbi på en gåtur og hvor
man møtes med løpegruppe, ellers også
nærhet til serveringssteder.”

Kino og bibliotek
”To av de mest brukte møtesteder i
sentrum. Biblioteket som er innredet
med ulike soner og henvender seg til alle
aldersgrupper.
Kinoen er også en velbesøkt plass. Her
kommer også folk fra andre plasser for å
gå på kino.”
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BEVEGELSE I SKI

Unngå biler inn i sentrum, tilrettelegg for sosial arena utenfor
Kjøpesenteret. Kjøpe senteret
bør isoleres fra Ski sentrum.

Jente 17 år

Gutt 18 år

TIL FOTS

«Tar bussen til skole selvom
det tar lang tid og jeg må gå
langt.»

PÅ SYKKEL

Vi kjører ofte store omveier for å
unngå å skulle gjennom sentrum. På
Sannerveien står trafikken helt stille
pga. et t-kryss, som er veldig trafikert men som ikke er lysregulert.

Jente 15 år

Bussavganger passer veldig
dårlig med møtetid på skolen.

MED BUSS

Gutt 19 år
Stengt for bilkjøring

«Det blir fort blir veldig kaotisk i og rundt storsenteret.»

I BIL
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Jente 17 år

ESTETIKKEN I SENTRUM I DAG
Ikke riv gamle hus med nostalgisk verdi i ski.

(...) Ellers er det en usammenhengende og kjedelig arkitektur
som preger sentrum.

Ski har egentlig alt hva man
trenger, men Ski er ikke noe flott.
Det er avgjørende å få mer fokus
på estetikk.

Dame 80 år

Sentrum er også lite interessant å se på.
Her er det grått å kjedelig og det skjer
ikke mye. Det er blitt bygd så mange
stygge bygg. Der er nesten ingen trehus
igjen i sentrum - det er synd.

4. Torgveien sett fra øst

5. Baksiden av Åsenveien

6. Hjørnet av Jernbaneveien/Torgveien

7. Eneste gårdrom i sentrum (Jernbaneveien/
Torgveien/Idrettsveien/Sentrumsveien)

8. Sentrumveien sett fra nord

9. Thonbygget

Arkitekturen i sentrum kommenteres som tung og mørk av respondentene, noe som er utfordrende. At mye av bebyggelsen er lik i uttrykk/fargebruk kan
også potensielt være en kvalitet mtp. å knyttet sammen helhetlige arkitektoniske uttrykk. Til tross gjør kombinasjonen med tung bebyggelse, lukkede/døde
fasader at det skapes allikevel en tung atmosfære i sentrumsgatene.
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FREMTIDENS UTEROM OG BEBYGGELSE I SENTRUM

Det er stort behov for et hyggeligere miljø. (...)
God arkitektur med lyse bygninger som ikke
gjør sentrum mørkt og trist har jeg også troa
på at vill forbedre miljøet. Dette er også noe
som gjør at jeg kunne flyttet hit i fremtiden.

Ski sentrum burde ikke bygges med
høye kalde blokker. Men med bygninger
med fin arkitektur i slik høyde at det ikke
blir for massivt.

Grønne, åpne og lyse områder
der det er attraktivt å ferdes
både på dag og kveldstid.

Farger

UTEROM

BEBYGGELSE

Fargerik

Naturlig/Dempet

Farger

Fargerik

Naturlig/Dempet

Arkitektonisk uttrykk

Identitet
Grønt/naturlig

Grønt områder er svært viktig,
da Ski Sentrum kun er basert
på storsenteret akkurat nå. Vi
trenger en kontrast til dette.

Urbant

Grafen over viser en svak vekting på det naturlige og grønne, når det
kommer ønsket estetikk i uterom blant de som har besvart undersøkelsen.
Man skal oppmerksom på at barn sine preferanser ofte er annerledes her.
Barn tiltrekkes i høyere grad av farger, kreativ belysning etc. I kvalitative
innspill kommer det tydelig frem et ønske om mer grønt i sentrum.

Tilpasset eksisterende

Nytt/utfordrende

Grafen som viser preferanser knyttet til bebyggelse, viser at respondentene
ønsker seg mer utfordrende og ny arkitektur i sentrum - og i dette er det er en svak
overvekt i uttrykk som er koblet til det naturlige. I kvalitative tilbakemeldinger
kommer det frem at man ikke opplever det fysiske miljø spesielt attraktivt i dag,
spesielt kommenteres det at bebyggelsen er mørk og tung.
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INNSPILL TIL SENTRUM
Ute-trening
Apparater tilegnet utetrening for voksne. Ala treningspark. Dette
slik at hele familien kan aktiviseres samtidig. Barn på lekeplass og
foreldre på treningsapparater. Vinn vinn på mange områder.
Flytte skateparken hit. Lage ulike soner med aktiviteter. Grillplass.
Åpne kiosken.
bevare det mest mulig grønt
Bedre lekeapparater for barn, mer grønt og parkfølelse.
Henge parken mer sammen med sentrum
Gangbro fra Waldermarhøy til nedre Hebekk.
Øvre torg
Torget skal være attraktivt for yngre og eldre. Det er potensial for
mye mere liv her - det krever bare de rette funksjoner og aktiviteter.
Se til Moss og den enorme lekeplassen i sentrum i tillegg til
skøytebane. Alltid mennesker der, da blomstrer også spisesteder opp
rundt.
Ikke bygg igjen sentrum
Trafikk
Vurder om denne veien bør åpnes for biler. Det at denne ikke er
åpen gjør at vi må kjøre unødig. Vi går uansett til sentrum når vi skal
gå. Hvis denne ikke veien skal være åpen for biler så må det lages
bedre alternativer for effektiv og trygg trafikk i Ski.

Gågate
Små nisjebutikker med lavere leiepris, slik at vi får inn mer kreative og kulturelle
aktiviteter i sentrum
Gågaten vår mangler næringsvirksomhet og er preget av kontorer som gjør det til
en utrolig kjedelig gate og et sted med mangel på kunder
Få bilene ut av gågata. Idiotisk f.eks. å ha trafikkskole innerst i gågata.
En stor park, der hvor ungdommer kan henge. En større gågate også, med flere
klesbutikker som New Yorker. New Yorker er en butikk vi ungdommer absolutt
elsker. Eventuelt flere spillhaller, kebabsjapper som har billigere pris, og litt mer
servering av mat som er mer unikt fra andre land. Da tenker jeg på fastfood.
HELE SENTRUM:
Hele området rundt sentrum, gågaten, Rådhusplassen og stasjonsområdet må utvikles til et sted det folk
møtes, og et sted det er fint og hyggelig å ferdes. // Gjør Ski sentrum et hyggelig sted å være. Grønne
lunger. Sted å slappe av og se til barna på sommeren. UTEN at biler kjører forbi. // Utvikle området
utenom senteret! Gjøre det attraktivt å handle/ gå på kafe her også. Lavere husleie/ gode parkeringsmuligheter/ uteservering/ dedikert gågate med attraktive tilbud. Sjarm er et ypperlig eksempel, men flere
attraktive butikker må inn!

Gjøre nederste del av gågaten mer innbydende. Flere sosiale soner.
Flere spennende butikker. Flytte Kyllingen pub.
Kjedelig gå gate, ikke like attraktivt som senteret.
Få inn mer butikker/bedrifter her! Butikker som ikke finnes på
sentret for å ikke konkurrere med de. Nesten ingen som går på
denne gata lengre. Inget å gå til!
UAKSEPTABELT at det er lov med biler i gågaten
LEKEPLASS
Oppgradere lekeplass. Full stopp for biler som kjører i gågata
Lekeplass til barn med benker, grønnområder. Se på Moss å deres fine store lekeplass
mitt i sentrum.
PARK
Parkanlegg for voksne// Bypark med torg og vann.
Enda grønnere lunge med flere sitteplasser ved rådhuset.
Grønt område og en stadspark. Noe fra 0år og opp til 18 år der man kan møtes og
leke.
Nedre torg
Fjern parkeringsplassen// Parkering i kjeller
Sykkelparkering flere steder på torget
Det må gjøres levende med en fontene eller noe som gir liv
Flere møtesteder // serveringssteder
Utvikle næringen i gågata til mer handel og mindre kontor. Bør ikke være kontorer
på bakkeplan. Kommer etterhvert ny vgs, mulighet for kiosker, parfymerier, de rette
klesbutikkene osv
Fast markedsdag hver lørdag på vår,- noe sommer og til høsten. Få liv og glede
tilbake til sentrumsområdet.
Gjøre gågata i Ski mer vennlig for barn. Det er for mye trafikk.
Park, en liten grønn lunge // Viktig å beholde noen åpne flater i en by som ellers
fortettes mye, bypark kanskje?
Flott område i Ski som man må få litt liv i?
Bevar gammel bygningsmasse for å kompensere for lite kledelig teglstein fasader i et
lite bysentrum
Hele området rundt er stygt og gammelt. Riv og bygg noe nytt. Men ikke bare betongjungel som idag. Rekreasjonsområde, lekeplasser, gress, park. Senteret er en vegg
mot alt rundt.
Trivelig gågate med butikker, cafeer og div. Flere restauranter. Park og lekeplass.
Mer levende gågate. Flere innvandrerbutikker med deilig eksotisk mat. Outlet
butikker, second hand klær...
Marked, park, fontene, iskiosk
Trafikk
Altfor mye trafikk og ugunstig trafikkdirigering
Trafikken må begrenses maksimalt i Ski sentrum. Slik det er i dag dreper trafikken
sentrum.
Undergang under Kjeppestadveien //Undergang eller gangbru over kjeppestadveien.
For en tryggere skolevei og tryggere vei til idrettsanlegg for barn og voksne.
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BOLIGPREFERANSER
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Hvilke bokvaliteter er viktige for deg?
Velg og ranger de 5 kvaliteter som er viktigst for deg –
den viktigste øverst.

BOLIGPREFERANSER
Å ha skjermet privat uteplass (balkong eller hage)
Garasjeplass
Gode solforhold på balkong og utearealer
En god planløsning med mange/gode innretningsmuligheter

«Hvis Shell skal legges ned, så
kunne man jo bygge et kollektiv
for ungdommer der i stedet.»

Gode lysforhold i boligen
Å bo i bymessig område med mange tilbud/funksjoner og et rikt byliv
Gode fellesområder, herunder grønt areal, lekeplass, takterrasse osv.
Fin arkitektur
Ekstra bod-/lagringsplass
Å ha tilgang til felles uteområde
Å bo i høyden med utsikt
Å bo i et bilfritt området

1
2
3
4
5

Lavenergibolig*
Treningsrom
Å være på bakkeplan
Ekstra service (F.eks. renseri, vasking og resepsjon)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150

Antall respondenter
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LYST TIL Å DELE?
Resultatene fra interesse om deling i fremtidens
bomiljø i sentrum viser at det er en relativ
interesse for deling, men sammenlignet med
sentrumsområdene i de største byene er man noe
mindre innstilt på deling. Spesielt overraskende
er mangel på ønske om bildeling.
Bildeling blir stadig mer vanlig. Dette kan
gjenspeile den trafikale situasjonen i Ski som
tettsted, der lokalbefolkningen opplever at det er
behov for bil i hverdagen tiltross for at Ski er et
kollektiv knutepunkt.

Deling kan medføre fordeler som lavere pris, høyere
kvalitet og styrket naboskap. Er der noe utenfor leiligheten
du vil være villig til å dele med naboer?
Ja
Kanskje
Nei
0%

20%

40%

60%

80%

100%

I hvor høy grad du ønsker å dele/ikke dele de ulike
funksjoner/ting som er listet nedenfor.
Fellesrom til fest o.l.

Hage med f.eks. lekeredskaper og oppholdsarealer
Urtehage/nyttehage
Ønsker ikke å dele

Ekstra bod til f.eks. sykkel og ski

Deler veldig gjerne

Ekstra vaskemaskin
Ekstra gjesterom
Bil
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OPPSUMMERING
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HVILKE BEHOV ER OPPFYLT?
Den urbane behovspyramiden viser sammenfattet i den grad de menneskelige behov er oppfylt i
dagens Ski sentrum. Sentrum har i dag utfordringer som må løses for å kunne oppnå et levende
sentrum, med bedre ’forutsetningene for et velfungerende næringsliv i 1. etasjer.
Den største utfordringen avdekket i analysen handler ikke i stor grad om sentrumskjernen i seg selv,
men tilgjengeligheten til sentrum. Tilgjengeligheten til sentrum fra nær kontekst (tettstedet Ski og
omkringliggende områder som benytter Ski som sentrum) oppleves som svært utfordrende. Dette
gjelder både tilgjengelighet med bil, buss, sykkel og gange. Det er avgjørende å løse denne situasjonen før man kan få utbytte av å skape et mer interessant og attraktivt sentrum gjennom ulike
aktiviteter og tiltak. Det bør arbeides med aktiv mobilitet både gjennom kortsiktige og langsiktige
tiltak, og med det utvikle en tydelig og helhetlig strategi for aktiv mobilitet for hele tettstedet Ski.

Ikke oppnådd
Sentrum oppleves uinteressant, kjedelig og ikke fysisk attraktivt.
Eksisterende nisjebutikker utgjør et potensiale for gjøre sentrum til
det som det engang var.

INTERRESSANT

Delvis oppnådd
Korte avstander og umiddelbar nærhet til funksjoner er positivt, men
sentrum oppleves ikke attraktivt fysisk, og det savnes bedre belysning og mer byliv utenom storsenteret.

KOMFORTABELT

Delvis oppnådd
Ski sentrum oppleves av mesteparten trygt, men trafikkårene skaper
utrygge situasjoner særlig for barn og ungdommer. Sannerveien og
trafikk i gågata bør håndteres så det ikke oppleves utrygt.

TRYGGHET

Delvis oppnådd
Ski sentrum har hva som trengs, men tilgjengeligheten er en stor
utfordring. Det bør arbeides med å løse sentrum ift. mobilitet.

TILGJENGELIGHET + NYTTIG
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STRENGTH - WEAKNESSES - OPPORTUNITIES - THREATS
SKI SENTRUM
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sentrum brukes variert (togstasjon, bussstasjon, mange ulike
butikker, ulike serveringssteder, kino, bibliotek, skole, fritidssenter og arbeidsplasser).
Barneskole og Ungdomsskole i sentrum.
Mange nisjebutikker i sentrum.
Veldig god kollektivdekning til andre byer - langs jernbanen.

•
•
•

Jernbanen deler byen i to og begrenser utvidelsesmulighetene for sentrum
Ingen synlig historisk identitet i sentrum.
Stygg bebyggelse i sentrum
Få/ingen tydelige landemerker (kun rådhuset)
Begrenset kulturmiljø - ikke inkluderende og mangfoldig
Dårlig kollektivdekning i byen - bussavganger matcher ikke
skoletider - bussene kjører i loop og er overfylt i rushtider.
Lite gjennomgående bevegelse til fots og på sykkel.
Attraktive butikker med hverdagstilbud er på storsenteret.
I det øvrige sentrum er primært spesialforretninger med
forholdvis få daglige kunder.

S W
O T
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny videregående skole i sentrum.
Åpne arealer i sentrum med mulighet for ny utformning og
funksjoner (arkitektkonkurranse utskrives i nær fremtid)
Sterkt øket befolkning vil medføre enorme utviklingsmuligheter i
sentrum.
Mulighet for gode forbindelser til grønne arealer.
Øke andel åpne og publikumsrettede 1. etasjer.
Utvide gang- og sykkelnett til/fra sentrum - trygge og attraktive.
Fremme folkehelse gjennom programmering, gode og mangfoldige
byrom samt utearealer med gode solforhold. Økt levekår.
Mangfoldig og inkluderende sentrum med høy diversitet i boligtyper
og -størrelser.

•
•
•
•
•
•

Trafikale barrierer (jernbanen, Sannerveien og delvis
Jernbaneveien).
Manglende fokus på å binde resten av byen sammen med
sentrum og ikke bare stasjonen.
Storsenteret fastholder lukkede fasader.
Rekkefølgeplan kan bli omfattende da mange store deler av
sentrum skal transformeres.
Risiko for politisk uenighet om prioriteringer i sentrum.
Det er vanskelig å komme til sentrum i bil og mange velger
derfor å gjøre innkjøp på andre plasser (Ås, Vinterbro osv.).
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KVALITETSKRITERIER FOR ET FREMTIDIG ATTRAKTIVT SKI SENTRUM
SOSIALE RAMMER

BRUK + AKTIVITET

•

•

•
•
•

Nabolag som tilrettelegger for interaksjon mellom
naboer - felles arealer inne og ute.
Drift og deling som styrker samhold og skaper
engasjement og eierskap i nabolaget.
Sikre ulike grader av offentlige og private uterom.
Sikre et bredt utvalg i boligtyper og -størrelser som
gjør det mulig å bli boende uavhengig av livssituasjon.

•
•

SOSIALE
RAMMER

BRUK +
AKTIVITET

•
•
•

Legge tilrette for flere nødvendige aktiviteter i
sentrum - strategisk plassering av skole, dagligvarehandel og busstoppesteder.
Gratis møteplasser - inne og ute.
Møteplasser som fremmer møter på tvers av alder,
kjønn og bakgrunn.
Utesteder for ungdommer 16-18 og 18-23 åringer.
Aktiviteter og arrangementer i hverdager organisert og egenorganisert.
Alle fasader i 1. etasjer i sentrum (utenom boliger)
bør være publikumsrettede eller aktive.

SKI
SENTRUM

TILGJENGELIGHET TIL SENTRUM
•
•
•
•
•

TILGJENGELIGHET

Attraktive sykkel- og gangforbindelser som gjør
det attraktivt å sykle å gå til sentrum.
Ruter for fotgjengere og syklister i sentrum skal være
logisk plassert ift. øvrige sykkel- og gangforbindelser.
Forkorte mentale avstander mellom funksjoner, aktiviteter
og annet interessant i sentrum.
Attraktiv sykkelparkering og sykkelservice gjør det attraktivt
å sykle i hverdagen.
Gjøre det interessant å bevege seg i hele sentrum ved å
synliggjøre ulike identiteter og funksjoner fra kvartal til
kvartal.

KOMFORT +
ESTETIKK

KOMFORT + ESTETIKK
•
•
•
•
•
•

Bebyggelse og uterom er tilpasset menneskelig
skala.
Inspirerende og annerledes arkitektur.
Bruk av lyse og vennlige materialer.
Det grønne i sentrum bør ha et mer naturlig
uttrykk.
Byrom bør ha ulike identiteter/utrykk og være
foranderlige i løpet av året.
Belysningen bør bidra med trygghet og identitet i
ulike kvartaler.
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