
From:                                 "Halvor Stormoen" <halvor@stormoen.org>
Sent:                                  Mon, 12 Dec 2022 13:39:12 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "halvor@stormoen.org" <halvor@stormoen.org>; "Carl-Erik Lie" <carl-e-
l@online.no>
Subject:                             sak 22/01254 - Høringsinnspill til arealdelen av kommuneplanen
Attachments:                   Høringsuttalelse til planprogram arealdel kpl fra Nedre Solbråtan Vel.pdf
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Det har blitt en omfattende dokumentasjon i saken. Noe er endret fra planprogrammet.
Jeg finner at flere av forholdene i innspill til planprogrammet ikke er utkvittert som vurdert, og finner det 
nødvendig å legge inn et høringsinnspill på nytt. Den gang som innspill til planprogrammet, nå som 
innspill til planforslaget. Innspillet til planprogrammet var fra Nedre Solbråtan Vel, nå fusjonert til 
Solbråtan Vel. Nå sendes det inn fra meg som privatperson, for ny vurdering. 
 
Som nytt punkt vil jeg nevne at dagens arealdel omtaler at det finnes ca 30 hus på Solbråtan registrert 
for kulturminnevern. Det er av betydning at disse eiendommene også på enkelt vis kan få ivareta de 
behov for endringer som er nødvendige mht både energibehov og bokvaliteter, uten for sterke 
restriksjoner, forutsatt at de særtrekkene som viser boligenes tidsmessige uttrykk ikke forringes. 
Solbråtan for øvrig får stadige betydelige endringer i områdets uttrykk ved fortettinger med betydelig 
avvik i stil og form. 
 
1 vedlegg. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Halvor Stormoen 
Heimenveien 6 
Solbråtan 
1410 KOLBOTN 
 
Tlf (+47)911 43 043 
 

From:
Sent:
To:
Cc:
l@online.no>
Subject:
Attachments:
Categories:

"Halvor Stormoen" <halvor@stormoen.org>
Mon, 12 Dec 2022 13:39:12 +0100
"Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
"halvor@stormoen.org" <halvor@stormoen.org>; "Carl-Erik Lie" <earl-e-

sak 22/01254 - Høringsinnspill t i l arealdelen av kommuneplanen
Høringsuttalelse ti l planprogram arealdel kpl fra Nedre Solbråtan Vel.pdf
Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er enekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke påmulig svindel! Ikke åpne
vedleggeller klikk pålenker hvisduer usikker påavsenderen.
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Med vennlig hilsen
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Solbråtan
1410 KOLBOTN
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NEDRE SOLBRÅTAN VEL  
Organisasjonsnummer: 918 945 172 
Forretningsadresse:  
c/o Carl-Erik Hjalmar Lie 
Solbråtanveien 42D Solbråtan 
1410 KOLBOTN 
 
Avsender: 
Styret, v/Halvor Stormoen, ef 
Epost: halvor@stormoen.org    Solbråtan, 29.oktober 2021 
 
 
Mottaker: 
Nordre Follo kommune 
postmottak@nordrefollo.kommune.no  (sendes kun som epost) 
 
 
HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 

Solbråtan består i dag av det sammenhengende boligområdet fra og med Utsiktsveien i øst, til og 
med Kolbotnvannet i vest. I nord er området avgrenset av Skredderstubekken/krysset 
Skiveien/Sønsterudveien, samt nord for Skogsland i Storebukta langs Solbråtanveien. I syd er grensen 
mot Trelasttomta/Ekornrud bru langs Skiveien, inkludererer «Tømtehytta» og næringseiendommene 
i Tømteveien, opp til fotgjengerundergangen syd for Løvlia, samt «Åsen» og søndre Ekornrud i 
sørenden av Kolbotnvannet. Inntegning på kart er vedlagt. 

Solbråtan har vært gjennom en løpende utvikling fra ca 1900 og fortsatt pågår en fortetting, i det 
vesentligste ved deling av tidligere store villaeiendommer. Eiendommene ligger innenfor hele 5 av 
grunnkretsene i kommunen, hvorav en - 1, har navnet Solbråtan, dette skaper ofte misforståelser. 

Fra ca 1930 har området vært dekket av 2 velforeninger, Nedre Solbråtan Vel og Øvre Bråten vel.  
Det pågår nå et arbeid med å slå sammen velforeningene til en, Solbråtan Vel, med bakgrunn i en ny 
samfunnssituasjon og nye lokale oppgaver.  
Denne høringsuttalelsen avgis fra Nedre Solbråtan vel, men på vegne av begge. Styret understreker 
at i et så godt og variert område som Solbråtan, så vil det også være rom for mange meninger om 
løsninger og videre utvikling, så det er også mulig å finne andre synspunkter innenfor området, men 
styret har funnet å avgi denne høringsuttalelsen på vegne av Solbråtan: 
 
1. Samskapende kommune:  
En vesentlig grunn til sammenslåing av de to velforeningene er å kunne møte på en positiv måte de 
ambisjoner som kommunen synliggjør i ønsket om god beboerdialog, jf prosjektet samskapende 
kommune. 
 
2. Arealdelen i dagens kommuneplan 
Solbråtan har i dag en egen omtale i gjeldende arealdel. Disse forholdene er ikke på noen måte 
utkvittert, så hele teksten kan med fordel videreføres ved planrevisjonen. Jf trykket vedlegg her. 
Teksten er ikke i strid med de ti arealstrategiene fra samfunnsdelen, hvor noen er særlig relevante: 
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3. Fra de ti arealstrategiene fra samfunnsdelen, særdeles relevante for Solbråtan:  

Pkt 1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. 
Hovedtyngden av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder 
med høyfrekvente bussruter.  

Kommentar: Hele Solbråtan vurderes å ligge innenfor. 

 

Pkt 2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski 
og på Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de 
kan videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn. 

Kommentar: Det pågår en løpende vedlikeholdsfortetting, primært ved deling av gamle større 
villaeiendommer. Det ønskes ikke riving av eksisterende hus for etablering av blokker eller lignende, 
men velet vil kunne ha forståelse for en slik type fortetting i umiddelbar nærhet il kollektivpunkter. 

 

Pkt 7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til 
tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes. 

Kommentar: Ved forrige planrevisjon ble i særskilte høringsuttalelser pekt på behovet for både nye, 
samt forbedring av eksisterende snarveier i øst – vestretning på Solbråtan.  

Med unntak av en liten forbedring i gangvei fra Solbråtan stasjon til Heimenveien (varmekabler i 
kleiva), så er ikke dette fulgt opp.  
Området er dominert av nord-syd orienterte trafikkårer, som Skiveien (Fv152) og Jernbanen. På 
Solbråtanveien er dette både skolevei og trafikkvei, uten sikring for fotgjengere. Her kan være behov 
for areal til dette. 

Skoleveier og gangveier til kollektivknutepunkter går i stor grad i retning øst-vest, dels med store 
høydeforskjeller. Dette gjelder også for skoleelever fra Solbråtan stasjon til Roald Amundsen 
videregående, samt barne- og ungdomsskoleelever i hele området. Innregulert gangvei fra 
Tømteveien til Utsiktsveien/Bjørnstjerne Bjørnsons vei er ikke fulgt opp. Gangvei fra Bekkeliveien til 
busstopp HV-huset er i dag sti, og trenger reguleringsmessig avklaring/areal. 

Trafikkanalysene for Skivene er foreldet. Veien er smal, med mange bussruter og tungtrafikk, det kan 
være vanskelig å sikre mer areal uten betydelige inngrep. Hastighet kan reduseres. Ved flytting av 
kommunesenteret til Ski, har trafikkmengden økt. 

 

4. Evt ny eller endret arealbruk: 

Ut over de arealbehov til gang-sykkelveier mm nevnt over, ser ikke velet det som ønskelig med ny 
eller endret arealbruk i vårt område. Vi peker spesielt på følgende:  

A: Rødt område for skoletomt til Ekornrud skole:  
Det er nå politisk konkludert med at ny skole bygges oppe på Sofiemyr. Området nord for 
trelasttomta, mellom Skiveien og ny gangvei som er bygget, mener vi bør beholdes med dagens røde 
farge, offentlig formål. Enn så lenge fungerer det fortsatt som 100-meterss skog for innbyggerne. 
(Det er også kulturminner i området, fra Ekornrud pukkverk). Om det ikke siktes mot 
undervisningsformål, så kan også helse- og omsorg få behov for arealer.  
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B. Område på Nedre Ekornrud: 
Her vil vi motsette oss utbygging av et omtalt slambehandlingsanlegg. Området bør desidert inngå i 
LNF, og kommunenes massedeponering på tidligere dyrket jorde, for øvrig neppe i tråd med 
regelverk, må opphøre, og området settes i stand til område for uorganisert balllek etc, slik det har 
vært brukt tidligere. Nå er enda flere beboere i gangavstand hit. 
 
C. Næringsområdet i Tømteveien:  
Det bør vurderes om dagens omtale er i tråd med fremtidige ønsker. Bilsentre skaper mye trafikk 
utenfra, med tilhørende støy og luftforurensning. Parkering i kjørebanen for avlessing av trailere er 
stadig hinder for bussrutene som går der. Avkjøringer bør strammes inn.  

 

5. Arealendring for å mestre overvann fra styrtregn, klimaendringer: 

I området er flere tidligere bekker blitt lukket. Noen av disse tidligere bekkene er vel nærmest glemt 
og ukjent for de fleste. Med de klimaendringer som forventes, med styrtregn, også når bakken er 
frosset og ikke klarer å absorbere, bør det foretas en gjennomgang av fallforhold i området, samt 
mulighet for avrenning eller deponier for forsinket avrenning. En kombinasjon av bratte områder og 
planerte, flatere områder nedenfor, kan gi betydelige vannmengder på kort tid. 

 

=== 

Vi står til disposisjon for nærmere avklaring. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

For Nedre Solbråtan Vel 

sign 

Ef Halvor Stormoen 
styremedlem 
 

Kopi til: styreleder Carl-Erik Lie, carl-e-l@online.no 

Øvre Bråten Vel: Severin Breivik: cvrin@live.no 

 

 

2 vedlegg:  
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Vedlegg 1: 

Dagens omtale i gjeldene arealdel: 

Solbråtan  

Solbråtan har i dag mellom 500 – 600 boliger, i det vesentligste som villaer/småhus. Ca. 30 spredte 
boliger står på kommunens liste for kulturminnevern. I Tømteveien er tidligere industribedrifter 
transformert til betydelig bilrelatert virksomhet.  

Utviklingen skal bygge på følgende føringer:  

• området skal utvikles gjennom videre fortetting og deling basert på Småhusplanen  
• gang- og sykkelveier skal utvikles, spesielt mot kollektivknutepunktene. 
 Adkomsten til Kolbotnvannet og friområder som Nordenga/Storøya og ved Skogsland sikres. 
 
Næringsområder: 
Ekornrud og Tømteveien Næringsområdene ligger inntil fylkesvei 152 Skiveien og Tømteveien. 
Næringsarealene vest for Skiveien er ferdig regulert og bebygd. Områdenes beliggenhet tilsier at det 
ikke etableres virksomhet som medfører ytterligere trafikk- og miljøbelastning på Skiveien fv. 152, 
Tverrveien, Tømteveien og tilliggende boligområder. Det tilrettelegges for håndverksbedrifter og små 
- industri, men ingen detaljhandel. 
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Vedlegg 2. Solbråtan inntegnet på kart. 


