
Gunnar Sveen 
Kantorveien 1 
1410 Kolbotn 
92032329 
gun-sve2@outlook.com 
 

Kolbotn, 10. desember 2022 
 
 
Nordre Follo kommune 
Postboks 3010 
1402 Ski 
 
 
Vedr. høringsforslag kommuneplanens arealdel 2023-34 - sak 22/01254 
 

1. Temakart 1 – bestemmelsesområde for prioriterte utbyggingsområder 
 
1.1 Rikspolitikk/regionale forutsetninger 

OBOS er i dag en betydelig maktfaktor som også legger nye føringer for boligbygging og 
senterutvikling i nabokommunene til Oslo. 
 
Oslo/OBOS vil i den forbindelse bygge busstunnel fra Gjersrud til Rosenholm hvor de også 
har planer for en videre utvikling av Oslo syd. 
 
Videre har vi i vårt nærområde to store kjøpesentre – Vinterbro og Ski – som alle har meget 
god parkeringsdekning og som gjennom dette og større/bedre butikkdekning, fremstår som 
mer attraktive enn Kolbotn Torg. 
 
Kolbotn på sin side er i dag et naturlig sentrum for nær halvparten av innbyggerne i Nordre 
Follo kommune hvor man etter sentrale føringer har fortettet rundt stasjonsområdet samt i 
eksisterende områdeplan forutsatt redusert bilbruk og nedbygging av kommunalt 
parkeringsareal.   
 

1.2 Kommunale forutsetninger   
Nordre Follo er en landkommune hvor man må innse at el-biler er kommet for å bli – og vil  
bli benyttet.  Dagens parkeringsstrategi for næringsbygg og kommunale bygg/anlegg bør  
derfor revurderes. 
 
Videre vil man lage kombinert kommunestyresal og seremonirom i Oppegård Gamle Rådhus  
hvilket vil kunne kreve fortsatt parkering utover det som i dag finnes i Kolbotn Torg som  
dessuten er en privat parkeringsplass. 
 

1.3    Forslag 
Det bør planlegges en kommunal innfartsparkering for Kolbotn sentrum hvilket antas  
gjøres best på nåværende Rådhustomt.  I den utstrekning dagens parkeringsplass  
bebygges ellers tas i bruk til park bør slikt parkeringsareal legges under bakken. 
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l. Temakart l - bestemmelsesområde for prioriterte utbyggingsområder

l . l Rikspolitikk/regionale forutsetninger
OBOS er i dag en betydelig maktfaktor som også legger nye føringer for boligbygging og
senterutvikling i nabokommunene til Oslo.

Oslo/OBOS vil i den forbindelse bygge busstunnel fra Gjersrud til Rosenholm hvor de også
har planer for en videre utvikling av Oslo syd.

Videre har vi i vårt nærområde to store kjøpesentre - Vinterbro og Ski - som alle har meget
god parkeringsdekning og som gjennom dette og større/bedre butikkdekning, fremstår som
mer attraktive enn Kolbotn Torg.

Kolbotn på sin side er i dag et naturlig sentrum for nær halvparten av innbyggerne i Nordre
Follo kommune hvor man etter sentrale føringer har fortettet rundt stasjonsområdet samt i
eksisterende områdeplan forutsatt redusert bilbruk og nedbygging av kommunalt
parkeringsareal.

1.2 Kommunale forutsetninger
Nordre Follo er en landkommune hvor man må innse at el-biler er kommet for å bli- og vil
bli benyttet. Dagens parkeringsstrategi for næringsbygg og kommunale bygg/anlegg bør
derfor revurderes.

Videre vil man lage kombinert kommunestyresal og seremonirom i Oppegård Gamle Rådhus
hvilket vil kunne kreve fortsatt parkering utover det som i dag finnes i Kolbotn Torg som
dessuten er en privat parkeringsplass.

1.3 Forslag
Det bør planlegges en kommunal innfartsparkering for Kolbotn sentrum hvilket antas
gjøres best på nåværende Rådhustomt. I den utstrekning dagens parkeringsplass
bebygges ellers tas i bruk til park bør slikt parkeringsareal legges under bakken.



2. Temakart 9 Infrastruktursoner – rekkefølgekrav til infrastruktur 
 
2.1 Rikspolitikk/regionale forutsetninger 

Kolbotn er gjennom sentrale føringer forutsatt å være trafikknutepunkt med god tilpasning  
mellom buss og tog samt et attraktivt sentrum for felles aktiviteter i nordre del av kommunen. 
 
Jeg velger å anta at valg av busstraséer i så måte ikke kan besluttes av Ruter alene og  
forutsetter således en betydelig kommunal medbestemmelsesrett i så måte. 
 

2.2 Kommunale forutsetninger 
Bussene er i dette ledet gjennom trange miljøgater og er også til hinder for bil adkomst til 
Kolbotn torg.   
 
Videre ledes disse over en jernbanebro som antas å være overmoden for utbedring. 
 

2.3 Forslag 
Det bør innarbeides et rekkefølgekrav ved reguleringsplan for «Rådhustomta» om at 
dagens busstrasé bør endres av hensyn til biladkomst Kolbotn torg og sikkerhet for 
fotgjengere.  
 
Dette kan gjøres ved at bussholdeplassene ved Kolbotn Torg flyttes til Kapellveien 
(mellom Skateparken og rådhuset) eller alternativt dersom dagens busstrasé 
opprettholdes, at man lager et kollektivfelt mot samme rådhus slik at leddbusser ikke 
sperrer begge filer. 
 
Ved siste alternativ kan dagens fortau mot syd gjøres om til kollektivfelt og nytt fortau 
som allerede foreligger nordenfor dette, videreføres til Kolbotn torg.  
 

3. Temakart 12 soner med angitte særlige hensyn - § 17 Kulturminner og kulturmiljø 
Dette anses i sin helhet å være regulert gjennom kommunale vedtak hvor følgende hentes fra 
forslag til kommuneplanens arealdel. 
 

3.1  § 17.1 Generelt om kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø  
Ved all planlegging, utbygging og endring av eksisterende bebyggelse skal det legges vekt på  
å bevare verdifulle kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø. 
 
a) Kulturhistorisk verdifull bebyggelse og særpregede kulturmiljøer skal bevares. Broer,  
veifar, steingjerder, murer, tekniske installasjoner, spor etter tradisjonell virksomhet, verdifull  
vegetasjon eller trær, hageanlegg og lignende som er en viktig del av særpreget, skal  
bevares. 
 
b) Ny bebyggelse eller nye konstruksjoner skal tilpasses kulturmiljøet og utformes slik at de 
ikke skjuler, dominerer over eller skjemmer bevaringsverdige eller fredede bygninger og  
kulturmiljø.  
 
c) Det skal legges vekt på å opprettholde kulturhistorisk verdifull tomtestruktur, historiske  
vegetasjonselementer og bygningers historisk særegne plassering i landskap og terreng 
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I Temakart 12 har så man innarbeidet noen kirker - Siggerud kirke, Ski middelalderkirke,  
Kråkstad kirke og Oppegård kirke -, veifar – gamle Mossevei langs Gjersjøen - og noen 
enhetlige boliområder fra etterkrigstid – Kantor, Hellerasten, Øståsen og Finstad - som 
bevaringsverdige. 
 
For øvrig har man vedtatt at det nærliggende boområdet til Kolbotn sentrum – Ingieråsen –  
skal beholde sitt særpreg som småhusområde. 
 
Det forutsettes videre at «Venleik» besluttes som bevaringsverdig signalbygg i Kolbotn  
sentrum. 
 

3.2 Kolbotn sentrum 
I områdeplan for Kolbotn sentrum av 2017 er det åpnet for symbolbygg/høyhus for  
derigjennom å markere vekst. 
 
Det vil være min oppfatning at Kolbotns signalbygg er – og bør være - kirken, Kullebunn  
gård, sentrumsbygget, Kolbotn stasjon og Oppegård Gamle Rådhus dvs lavprofil og ikke  
høyhus.   
 
Senere bygg som Kolben og Kolbotn torg er også utført i samsvar med dette. 
 

3.3 Forslag 
Kolbotns nevnte signalbygg skal være synlige og bør innarbeides som hensynsone for 
videre regulering og utbygging i Kolbotn sentrum. 
 
Videre bør den grønne profil som omkringliggende åser i dag utgjør, opprettholdes. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gunnar Sveen 
 
 
 
 
 
Kopi: Ordfører Hanne Opdan 
  Kommunaldirektør Øyvind Henriksen 
  Plansjef Arild Øien 
  Utvalgsleder Anne-Beth Skrede 
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