
 

Ang. Nordre Follo Kommuneplan 
 

Innspill ang Ormerudveien og videre utvikling i nr 18, 20 og 22A 

For en tid tilbake ønsket kommuneadministrasjonen å endre planen for nevnte adresser til å være 
innenfor fortettingssonen, bla fordi overgangen mellom fortetting og småhusbebyggelsen ikke hadde 
blitt som ønsket. 
Vi har i ettertid forstått at noe av dette kommer av at utbyggingen av blokkene (nr 10-16) etterlot seg 
en fjellvegg mot nr. 18. 
Vi mener at dette punktet ikke kan begrunne en tillatelse til utbygging av en mengde 3-etg rekkehus, 
da det er Solon som ikke etterlot seg en utbygging i ønsket tilstand. 
 
Vi ønsker at kommuneplanen fortsetter som før med småhusbebyggelse da dette vil lage en god og 
naturlig overgang til småhus, fra krysset Ormerudveien/Fjellveien. 
Kolbotns preg vi da kunne beholders nord for dette. 
Evt. rekkehus, som er planlagt som 3 etg. vil ha samme høyde som blokkbebyggelsen mot 
Ormerudveien 18-20, og dermed ikke komme under makshøyde for småhusbebyggelsen som er 
viktig for at naboer ikke skal få redusert lys/soltilgang.  
Ved bebyggelse kan det være en mulighet å senke ‘kollen’ på tomta Ormerudveien 18 så 
lysforholdene ikke svekkes dersom nybygg legges på denne plasseringen. 
Ved bygging av Kolbotn skoles nye bygg og Ormerudveien 14-16, er lystilgangen allerede betraktelig 
redusert. 
 

Kolbotnområdet har i senere tid hatt en enorm økning i boenheter, og det er også planlagt nye 
områder. Dette vil dekke behovet for boenheter for Kolbotn i lang tid. 
Oppføring av flere enn 20 rekkehus i Ormerudveien 18-22A vil gi ytterligere boenheter samtidig som 
behovet er dekket i lang tid andre steder i nærheten av Kolbotn som trafikknutepunkt 

Fortettingen av Kolbotn har nå nådd en grense for hva som er forsvarlig/ønskelig av eksisterende 
innbyggere.  
 

Blokker og rekkehus finnes/er under oppføring/planlagt i dag  
 
Kolbotnveien (eksisterende) 
Kolbotn terrasse (eksisterende) 
Strandliveien (eksisterende) 
Skrenten (eksisterende) 
Storebukta (pågående) 
Veslebukta (pågående) 
Skolebakken(pågående) 
Kantorbekken (pågående) 
Tårnåsen senter (pågående) 
kolbotnveien 45-47 (pågående) 
Skrenten (pågående) 



Båtsleppa (pågående) 
Kollen er i planen sammen med Skrenten(pågående) 
Lienga /Volvo (pågående) 

 
 
 

Totalt vil dette gi mengder av boenheter som i uoverskuelig framtid vil dekke sentrale myndigheters 
ønske om fortetting nær knutepunkter. 

Vi ser derfor ingen grunn til at småhusplanen skal endres for Ormerudveien 18-22A. 

 

 

 

 
 
 

Ormerudveien 24A     Ormerudveien 24B 
Jan Arild Bøen      Rune H. Janson 

 

 

Ormerud 

veien 24C     Ormerudveien 24D 
Rida Atif      Kristian Sarastuen 

 

Ormerudveien 22B 
Eirik Johansen 

 


