
Åpent brev til: 
Medlemmer av Hovedutvalget for opplæring og kompetanse Akershus fylke, Gruppeledere Ski 
Kommune Ordfører og vareordfører Ski kommune 

Kopi: Prosjektdirektør Ingunn Øglænd Nordvold, Akershus fylkeskommune 
Kommunalsjef Kjell Sæther, Ski Kommune 
 
 
       Ski, 29. januar 2016 

 

Sander videregående skole i Ski Idrettspark 

Bakgrunn 

Ski IL Alliansen og grunneiere som er berørt av utvidelse av Ski Idrettspark går sammen og 

inviterer Ski Kommune og Akershus fylkeskommune til å samarbeide om en felles utvikling 

av idrettsarken sammen med en nødvendig utvidelse av kapasiteten til videregående 

utdanning i distriktet. Vi har kalt den nye skolen for Sander videregående skole etter gården 

som grunnen ligger på. 

Ski IL Alliansen har i samarbeid med arkitektfirma BasisPlusArkitekter utarbeidet en 

masterplan for en helhetlig utbygging parken. Denne danner grunnlaget for forslaget. Planen 

ligger vedlagt 

Ski IL Alliansen og grunneierne ser på dette som et banebrytende forslag, som i samarbeid 

med fylke og kommune vil komme hele befolkningen, ikke bare ungdom under utdanning, til 

gode. 

Foreslått lokalisering ligger innenfor en radius av 800 meter fra Ski stasjon. 

Vi er kjent med at Akershus fylke og Ski kommune er i dialog om å finne areal til en ny 

videregående skole med kapasitet til inntil 1100 elever. Vi tror Ski Idrettspark er et bedre 

område for plassering av en ny stor skole enn arealer i Ski sentrum. Vi er klar over at det er 

truffet en prinsippavgjørelse om å legge skolen til sentrum, men utviklingen av en ny 

masterpan for Ski idrettspark vil frigjøre nye arealer, som ikke var fremme da den prinsipielle 

beslutningen ble truffet.  

Vi ber derfor om at fylket og kommunen vurderer saken på nytt og inkluderer Ski Idrettspark 

blant de aktuelle arealene. 

Vi minner om at Ski videregående skole allerede er godt innarbeidet i området og nyter godt 

av idrettsanleggene i Parken. En utvidelse, eller bygging av en ny skole, kan skje i 

umiddelbar nærhet av den gamle i området Gymnasveien/vestre sving av dagens 

stadionanlegg og langs idrettsveien/nordre løpebane av dagens stadionanlegg. 

  



Resulatet kan bli en skole-, idrett- og kultur-campus på høyde med det beste vi kjenner fra 

utlandet. 

Dette anlegget vil ligge i kjernen av Ski Øst etter hvert som den planlagte utvidelsen av 

område skjer øst og sør for Idrettsparken. Anlegget vil dermed bli et pulserende hjerte midt i 

det nye Ski. 

Fordeler med videregående utdanning i nær tilknyttet indrettspark 

En utbygging i forbindelse med et stort og variert idrettsanlegg vil gi store gevinster både 

som ramme for en campus og for en aktiv skoledag. Godutnyttelse av eksisterende og 

planlagt infrastruktur vil videre gi en vesentlig lavere kostnad for utbygging og daglig drift. 

I Masterplanen for idrettsparken er det også innplassert en ny hall kalt «Ski arena». som vil 

kunne gi den videregående skolen et sårt tiltrengt auditorium. Det vil kunne huse inntil 9000 

personer. Det betyr at selv en skole med mer enn 1500 elever, hvis vi ser Sanner vgs og Ski 

vgs i sammenheng, vil få et autitorium der alle elever med foreldre og søsken kan samles. 

Det vil også kunne være en arena for fremføring av musikk dans og drama og større 

konserter.  

Idrettslinjen vil kunne utvides til å tilby nye idretter som turn, ishockey, bryting og tennis. 

Fordeler for Ski Kommune 

En samordning av idrett og utdanning vil bidra til finansiering og bedre utnyttelse av 

anleggene i Idrettsparken 

Dette vil gi Ski kommune et anlegg som vil øke verdien av å bo i Ski for alle. I tillegg til 

idrettsanlegg, vil det gi anlegg for større konserter, svømmeanlegg, utendørs kunstisflate og 

ulike utendørsaktiviteter for uorganisert ungdom på sommerstid. Det vil bli et område der 

man kan ferdes både sommer og vinter og treffe venner og kjente. 

Området har også potensial til å tiltrekke seg ulike tjenestetilbud knyttet til helse og velvære, 

blant annet. 

De aktuelle områdene i sentrum vil være attraktive for utbygging av både boliger og ikke 

minst kontorlokaler og forretninger når den nye Follobanen gjør at Ski sentrum blir en del av 

Oslo kommunikasjonsmessig. Vi tror det vil gi en bedre utvikling av sentrum enn en stor 

skole, som vil være tom store deler av døgnet og året.   

  



Fordeler for idretten 

Idretten vil få et flott anlegg som vil dekke et sårt tiltrengt behov for idrettslagene, som 

tilhører Ski IL Alliansen, men også for andre lag i kommunen. Ski IL Alliansen eier i dag 

Alliansehallen AS og har gode erfaringer med dette.  

Vi håper at vi kan komme i dialog med fylket og kommunen om en kostnadseffektiv og best 

mulig utbygging av tilbudet til undom under utdanning, idretten og for kommunens befolkning 

for øvrig. 
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