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Kolbotn, 23. januar 2019 

 

 

Oppegård kommune 

1410 Kolbotn 

 

Høringssvar Oppegård kommuneplan 2019-30 – del tidligere planer 
 

OppegårdsVenner har gjennomgått utkast til Oppegård kommuneplan for perioden 2019-30. 

Nedenfor har vi en del kommentarer til tidligere og eksisterende kommuneplaner: 

 

 Hvor kommer vi fra – hvor er vi  

Oppegård har etter 2000 hatt følgende langtidsplaner: 

 Kommuneplan 2003-15 

 Kommuneplan 2011-22 

I tillegg to områdeplaner av vesentlig betydning: 

 Ormerudveien 2015 

 Kolbotn sentrum 2017 

Felles for slike planer er et ønske om å skape forutsigbarhet samt at de skal være 

styringselementer mot et ønsket mål. 

 

Etter å ha lest gjennom alle disse slår det oss at man uten unntak blander begrepene mål og 

middel, hvilket er helt sentralt i all langtidsplanlegging. 

 

Vi sakser således følgende fra kommuneplan 2003-15 hvor pkt. 1-2 er mål, mens pkt. 3-6 er 

midler eller strategier for å nå disse målene. 

1. Bærekraftig utvikling  

2. Mangfold – i alle områder 

3. Moderat vekst - tak for utbygging – 100-150 boenheter pr år 

4.  «Signalbyggene» var kirken, Kullebunden gård, sentrumsbygget, stasjonen og rådhuset 

5. Byggehøyde – 4 etasjer med inntrukket 5. etasje 

6. Bypark og boliger - med utsyn til Kolbotnvannet 

Slik ble det ikke, men det kan være en god resept for perioden 2019-30  
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Og følgende fra kommuneplan 2011-22 hvor også pkt. 1-2 er mål, og de øvrige punkter 

midler eller strategier: 

1. Kommunesenteret Kolbotn skal være for hele kommunens befolkning og styrkes som det 

administrative, handelsmessige og kulturelle tyngdepunktet i kommunen. 

2. Kolbotn sentrum skal utvikles til et attraktivt tettsted med et tett, intimt bypreg hvor 

siktlinjer fra viktige punkt mot vannet, omkringliggende åser og signalbygg ivaretas. 

3. Relativ ny boligmasse – i kommunen - hvor 75% er småhusbebyggelse og 25% blokker. 

4. Bebyggelsen generelt kan være på inntil 5 etasjer. 

5. Det skal være enkelt å komme frem på sykkel og til fots - og bilkjøring skal dempes. 

 

Her har Kolbotn sentrum kommet i fokus som primær målsetning/-område for den 

kommunale planleggingen.  

 

Vi aner her regionale føringer med fortetting og dempet bilbruk som mål og ikke middel.   

Andre kommuner som Ås betrakter disse føringene som en tvangstrøye fra fylkestinget. 

 

I denne perioden bygger man ut Kolbotn sentrum vest, Ormerudveien øst, Kornmoenga og det 

skjer en eplehagefortetting på Solbråtan. Antall gjeste-/parkeringsplasser reduseres vesentlig i 

de nye fortettingsområdene i Kolbotn sentrum. 

 

Og helt slik gikk det heller ikke. Ski blir kommunesenter, massiv blokkbebyggelse i 

Kolbotn sentrum - utover fastlagt byggehøyde og ingen rekkehus.   

 

»1410 Gamlebyen» er en realitet, mens man har mangfold på Kornmoenga og Solbråtan 

– og hvor skal våre gjester parkere elbilene sine når vi får besøk? 

Hva områdeplan Ormerudveien 2015 og utbyggingen der angår, vil vi påpeke at den ikke er 

i samsvar med den da gjeldende kommuneplan 2011-22 hva byggehøyder angår. 

 

Og så følger man opp de regionale føringene om fortetting og bilbruk i områdeplan Kolbotn 

sentrum 2017. Hadde man ikke tid til å rullere planen for hele kommunen? 

1. Kolbotn skal bli «Et tettsted med urbane kvaliteter»  

2. Høyhus både i sentrum og på Sofiemyr 

3. Betydelig vekst – også i låneopptak og gjeld  

4. Tomtesalg 

5. Utbyggingsavtaler, fortetting 

6. Nullvekst i lokaltrafikk  

7. Nedbygging av sentrale parkeringsplasser  

 

Vi aner her «visjonære» kommunepolitikere som for lett skjuler seg bak regionale 

føringer? 

 

I Kantor Terrasse står det ved årsskiftet usolgte leiligheter for 120 millioner, hvilket sikkert 

har en sammenheng med en kvadratmeterpris på inntil 120.000 kroner. Dette viser at intet tre 

vokser inn i himmelen, og mye tyder på at vi i tillegg kan forvente en konjunkturdreining- 

eller i beste fall utflating. Det fikk man smertelig erfare både i 1987 og 2007. 



 

50% av bilsalget er nå elbiler, hvilket vil eskalere. Dempet bilbruk er således et middel for å 

nå målet om redusert utslipp av CO2. Man må derfor ha andre argumenter for å opprettholde 

nåværende strategi om dempet bilbruk. Det kan være å unngå betydelige investeringer i lokalt 

veisystem hvor vi har våre utfordringer i fylkesveiene - Skiveien og 

Sønsterud/Kongeveien/Taraldrud. 

 

Vi tror neppe norsk arkitektstand vil fremføre boligområdet Greverud senter og forslag for 

Skolebakken som arkitektoniske mesterverk.  Derimot kan det tjene som et gravmæle over 

den utbyggingsstrategien som Oppegård kommune har valgt i perioden frem til nå. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnar Sveen  Oddbjørn Skredderberget Johannes Utne  Harald Paulson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oppegårds Venner 

v/Gunnar Sveen 
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1410 Kolbotn 
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Kolbotn, 23. januar 2019 

 

 

Oppegård kommune 

1410 Kolbotn 

 

Høringssvar Oppegård kommuneplan 2019-30 

 

En gruppe innen Oppegårds Venner har gjennomgått utkast til Oppegård kommuneplan for 

perioden 2019-30. Det er etter vår oppfatning grunn til å påpeke følgende som kritikkverdig: 

 

Kommunal saksbehandling 

 Administrasjonen dispenserer for egen virksomhet – byggehøyde/takoppbygg EGO 

 Kommuneplan 2019-30 avviker uten begrunnelse fra områdeplan Ormerudveien 2015 og 

Kolbotn sentrum 2017 i nord hvor utvidelse inkluderes uten at dette er konsekvensutredet 

som et arealinnspill. 

 Områdeplanene Ormerudveien 2015 og Kolbotn sentrum 2017 har forskjellig innkjørsel 

til og parkeringsområde for skolen 

 Kolbotn skole bygges ut med en vesentlig overkapasitet – selv i 2040. 

 Detaljreguleringsprosjekt Skolebakken fremmes i 2018 med 7 etasjer 

 Hovedveiplanen av juni 2018 med mangelfull utredning av fremtidig trafikktetthet og 

sikkerhet for utsatte myke trafikanter – barn, funksjonshemmede og eldre. 

 

 Hvor skal vi – kommuneplan 2019-30 

 

Forandring er etter vår oppfatning nødvendig. Enhver forandringsprosess bør innledes med en 

holdningsendring: 

1. En offentlig erkjennelse at mer enn 50% av bilparken om få år vil være elbiler. 

2. Den alt vesentlig del av trafikken på Mastemyr-/Ski-/Sønsterud-/Konge-/Taraldrudveien 

er kommunal, dvs. lokal selv om status er fylkesvei. 

3. Videre at fremtidige prosesser mellom administrasjon, utbyggere og politikere bør være 

mer åpne enn hva de har vært. Slik prosesser bør også inkludere «grasrotbevegelser» som 

har de beste intensjoner med å gi innspill til politikerne. 

4. At kommunen ikke kan/bør dispensere for egne tiltak. 
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Det er således vår oppfatning at nåværende Oppegård bør ha som målsetning; 

 

1. Bærekraftig utvikling med 

2. mangfold – i alle områder 

3. «Signalbyggene» skal være kirken, Kullebunden gård, stasjonen og rådhuset 

4. Sikre skoleveier slik at 6-åringer kan gå alene til skolen 

5. Herunder ha dette som et kriterium ved valg av skoletilhørighet 

 

Midlene eller strategiene i dette bør være; 

 

1. Redusere veksttakten og sette tæring etter næring, dvs. moderat vekst med tak for 

boligutbygging  

2. Etablere et kommunalt tomteselskap  

3. Legge kommunale føringer i alle utbyggingsavtaler slik at vi får 

mangfold med småhusbebyggelse og barnefamilier i alle fremtidige prosjekt 

4. Ta omkamp hva angår svømmehallen, «Generasjonsparken og «visjonære» tiltak  

5. Frede Rådhuset og omkringliggende park 

6. Byggehøyde 4 etasjer med inntrukket 5. etasje i hele nåværende Oppegård 

7. Sikre parkering ved alle barnehager, skoler og idrettsanlegg 

8. Sikre innfartsparkering på Rosenholm 

9. Heve kravet til gjesteparkering fra 5% til minst 10% i alle prosjekt 

10. Stille krav til statlige tiltak som Vegvesen når det gjelder fylkesveier og NSB når det 

gjelder utbygging av Kolbotn stasjon. 

11. Prioritere rensing av Kolbotnvannet 

 

Beslutte reguleringsbestemmelser som etterleves. Disse må gi føringer om: 

 

 Fordeling mellom småhus og blokker 

 Byggehøyde - herunder takoppbygg 

 

Vi går nå inn i en valgperiode og fusjonsprosess med Ski hvor vi mener det er avgjørende at 

kommuneplan for Nordre Follo 2019-30 blir rullert av nytt kommunestyre i 2020. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Gunnar Sveen  Oddbjørn Skredderberget Johannes Utne  Harald Paulson 

 

 

 


