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Har Oppegård lokalsenter* og nærmeste omgivelser havnet i 
bakevja i Oppegård kommune? 
*) Oppegård lokalsenter er kommunens betegnelse på det som også kalles Oppegård stasjonsområde.  

 
Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt 
reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en 
rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. 
Dette skaper bekymringer for oss som bor i området. Disse har vi konkretisert i det følgende. 
Deretter følger en kronologisk oppsummering som er bakgrunnen for disse bekymringene. 
 
Bekymringer: 

1. I høringsutkast til Kommuneplan Nordre Follo 2019 – 2030 Arealdel heter det: "I 
sentrums og fortettingsområder i Oppegård syd skal utbygging ikke finne sted før ny 
adkomst til fylkesvei 152 fra område øst for jernbanen er etablert." Vi snakker her 
om erstatning for en bru som ble bygget midt på 1935-tallet og som har vært et 
konstant problem i mange tiår. Dette fremstår som en trenering av typen "Catch 22": 
Ingen bru, ingen utbygging - ingen utbygging, ingen bru. 
 

2. Det viser seg at tyngre varetransport til KIWI-butikken (som ligger ca. 100 meter fra 
jernbanebrua), må skje gjennom kulverten lenger nord og via de smale lokalveiene i 
området. Årsaken oppgis å være at broen ikke tåler tyngden. 
 

3. I planavklaring områderegulering Oppegård lokalsenter estimeres kostnadene med 
en ny kjørebru til mellom 32 mill. og 44 mill. Kostnadene foreslås i sin helhet dekket 
av noen få fremtidige utbyggingsprosjekter. Det eneste prosjektet som det på 
nåværende tidspunkt foreligger konkrete planer for, er Durendalsveien 1. Dette 
prosjektets andel av bru-kostnadene vil, etter kommunens fordelingsforslag, kunne 
bli 7 - 8 mill. kroner. Oppegård Vel reagerte prinsipielt på dette og mente at det i de 
senere år har det skjedd en betydelig fortetting i form av profesjonelle utbyggere i 
det vi kan betegne som nærområde til brua, uten at noen av disse har blitt forelagt 
krav om å bidra til en ny bru. Oppegård kommune hevder at disse prosjektene, av 
ulike bestemmelser, ikke har kunnet "belastes" for en fremtidig bru. Vellet mener at 
en rettferdig løsning burde være at Oppegård kommune (som organ for vårt 
fellesskap) påtok seg sin andel av kostnadene med en ny bru, «på vegne av» de 
tidligere og fremtidige utbyggingsprosjektene. 
 

4. Boligprosjektet Durendalsveien 1 er tenkt som et etterlengtet og spennende 
seniorprosjekt rettet mot aldersgruppen 50+. Dette er helt i tråd med intensjonene 
om at eldre skal kunne bo lengre hjemme. I tillegg er beliggenheten ideell i forhold til 
Toppenhaug seniorsenter og kommunalt legesenter. De forsinkelsene som hele tiden 
har oppstått på grunn av kommunal behandling og urimelig økonomiske belastninger 
med infrastruktur, skyver en realisering av prosjektet langt frem i tid – noe som 
medfører at det kan bli altfor kostnadskrevende både for utbygger og potensielle 
kjøpere. 
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5. Oppegård kommune er kjent med at det lokale grendehuset i vårt område er i en 
svært dårlig forfatning og tungt å drive. En tverrfaglig prosjektgruppe gjennomgikk 
husets bygningstekniske tilstand, samtidig som de vurderte hva som måtte investeres 
for at det kunne komme opp på et "forsvarlig nivå" for leietakere. Dette ville fordre 
lånefinansiering av en størrelse som driftsinntektene ikke kunne betjene.  
 

6. Oppegård kommunes utleie/utlån av lokaler i skoler og barnehager til kulturelle 
formål (og kanskje også til forretningsvirksomhet) kan representere en konkurrent til 
Grendehuset. Dette forsterkes ytterligere hvis kommunen overlater 
utleievirksomheten til den enkelt skole, barnehage mv. noe som kan resultere i svært 
forskjellig praksis. 
 

7. Vellet har sett for seg en mulighet til å kunne få en helt ny start ved salg av 
nåværende eiendom og ved å kjøpe seg inn i prosjektet Durendalsveien 1. Mulige 
kommunale begrensninger (f. eks. vernes som kulturminne) for et salg av dagens 
grendehus samt situasjonen for prosjektet Durendalsveien 1, skaper stor usikkerhet 
for vellet og for lokalbefolkningen. 
 

8. Toppenhaug seniorsenter er nærmeste nabo til Durendalsveien 1. Sett i lys av 
befolkningsutviklingen og målet om et øket bruk av seniorsentrene, vil dagens 
Toppenhaug trolig få for liten kapasitet om få år. De planlagte fellesområdene i 
leilighetsprosjektet vil kunne representere et viktig supplement til dagens 
seniorsenter.  
 

9. Så vidt vi er kjent med eier Ski kommune de lokale kulturhusene i kommunen (f.eks. 
Waldemarhøy, Langhuset, Samfunnshuset i Krokstad). I Oppegård eies og driftes 
tilsvarende hus av frivillige foreninger. Hvilke policy vil bli gjeldende i Nordre Follo? 
 

10. Vi har hørt at Ski kommune har som policy at lokale saker skal ha prioritet foran saker 
som gjelder Nordre Follo, men at Oppegård har motsatt policy: Saker vedr. Nordre 
Follo prioriteres foran lokale saker. Kan dette være en årsak til at Oppegård 
lokalsenter har havnet i bakevjen i den senere tid? 

 
11. Nå skal ny kommuneplan på høring. I lys av de seneste 12 års ørkenvandring med 

områdeplan for Oppegård lokalsenter, er det dessverre grunn til å frykte et labert 
engasjement fra lokalbefolkningen. 
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En kronologisk oppsummering som er bakgrunnen for våre bekymringer 
 
2001 Oppegård Terrasse 
Som en del av Oppegård Vels utarbeidelse av en Samlet plan for vårt lokalområde, lanserte 
man ideen om å legge Skiveien (Fv. 152) forbi Greverud skole i en kulvert med næringsbygg 
og boliger oppå. Formålet var å etablere en erstatning for brua over jernbanen som hadde 
eksistert siden midt på 1930-tallet. Videre å skape en trygg adkomst for myke trafikanter 
over Skiveien. En kartlegging viste at over 70 % av lokalbefolkningen stilte seg positive til en 
slik idé. Oppegård kommune presenterte prosjektet i sitt utkast til ny kommuneplan (datert 
01.04.2002). Kommuneadministrasjonen mente prosjektet hadde "en rekke meget positive 
sider, men har ikke kapasitet til å drive fram prosjektet." 
 
2006 Engasjement i arbeidet med kommuneplan 
Invitasjon til lokalt møte: "Styret i Oppegård Vel har deltatt aktivt, og på forskjellige måter i 
arbeidet med ny kommuneplan i ett år. Men kommuneplanen angår også deg. Derfor ber vi 
som styre i Vellet deg om å delta i det åpne møtet på Grendehuset 9/10. Oppegård 
stasjonsområde er i planforslaget delt inn i tre fortettingssoner, to øst for jernbanen og et 
vest for. Det er foreslått føringer for hvordan det bør bli, og hvordan det skal gjennomføres. 
Kommuneplanen angår oss alle. Den gir føringer for kommunens utvikling frem til 2019. Det 
er nå den revideres, og det er nå vi har muligheter til å påvirke.  
Møt opp og si din mening den 9. oktober!" 
 
2006 Sætreskogveien 1 – 5  
Flere utbyggere har hatt planer om bygging av leiligheter i området Oppegård lokalsenter 

 Fra ØB 03.02.2006: "NOR Engineering hadde planlagt de 57 leilighetene i fem år da 
de trakk seg i fjor høst. Begrunnelsen var at kommunen og veivesenet ikke ville 
akseptere utbygging før veikrysset mellom Skiveien og Sætreskogveien er utbedret."  

 Fra ØB: 23.11.2006: "OPPEGÅRD-utbygger Witzøe og Sharks arkitekt Kari Sivertsen 
fortviler over uforutsigbarheten i Oppegård kommune. I sommer leverte de inn 
reguleringsforslag til Sætreskogveien 1-5 og Tjernsliveien 4. Saken blir lagt fram for 
Utvalg for miljø og plan 28. november, men rådmannen innstiller på at prosjektene 
ikke fremmes som reguleringssak nå. Begrunnelsen er at blokkene blir for høye i 
forhold til føringene som er lagt for fortetting i forslag til ny kommuneplan som nå er 
på høring. Her kreves det maksimalt tre etasjer og fortrinnsvis saltak i 
fortettingssonen rundt Oppegård stasjon. Vi har hele tiden forholdt oss til gjeldende 
kommuneplan. Vårt prosjekt er helt i tråd med denne. Administrasjonen legger nå 
nye føringer til grunn før ny kommuneplan er vedtatt. Det er lovstridig og skaper en 
uholdbar uforutsigbarhet. Planlegging kan ta mange år. En kommuneplan må være 
langsiktig, sier arkitekt Sivertsen." 
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2012 Fra Oppegård kommunes referat fra møtet med Oppegård Vel og seksjon for 
samfunnsutvikling den 17.02. 2012 
Møtetittel: Orienterende møte om prosessen rundt kommende planarbeid ved Oppegård 
stasjon  
1) Bakgrunn for møtet   
Styret i Oppegård Vel har nedsatt en arbeidsgruppe i forbindelse med fremtiden for 
Oppegård lokalsenter. Arbeidsgruppen er nå inne i en informasjonsinnhentingsfase og 
ønsket et møte med Samfunnsutvikling.  
 
2) Områderegulering for Oppegård stasjon   
Det er besluttet at det skal gjennomføres en områderegulering for området ved Oppegård 
stasjon. Arbeidet starter med et planprogram høsten 2012. Planprogrammet skal angi viktige 
problemstillinger og temaer for planarbeidet, redegjøre for planprosessen og hvordan 
medvirkning skal skje. 
 
3) Medvirkning i planprosessen   
Oppegård kommune vil legge vekt på å ha en åpen planprosess med størst mulig 
medvirkning fra innbyggere og lokale institusjoner. Oppegård kommune stiller seg positive til 
engasjementet fra Oppegård Vel, og ser det som en fordel at kontakten med kommunen 
etableres så tidlig i prosessen. Oppegård kommune er positive til å samarbeide med vellet 
om å finne frem til gode metoder for medvirkning i planprosessen. 
 
Samfunnsutvikling vil starte arbeidet med planprogram høsten 2012. Vellet blir en viktig 
ressurs i planarbeidet. Vellet har flere ideer til hvordan man kan arrangere nye former for 
medvirkning i planprosessen og undersøker muligheter for å få realisert dette. 
 
2013: Oppegård Vels Visjonsworkshop 23. januar 2013 
Hvilke verdier er det Oppegård representerer?  
For å finne ut av dette inviterte Oppegård Vel alt fra innbyggere til kommunens Seksjon for 
samfunnsutvikling og ordfører til en visjons-workshop. Lokalmiljøet var godt representert 
med deltagere fra alle aldersgrupper. Målet med workshopen var å diskutere hvem vi er på 
tvers av alder og bakgrunn. Vi diskuterte Oppegårds kjerneverdier og hvilke ord som best 
beskriver vårt lokalsamfunn i dag og ønsker for fremtiden. Visjonen er et resultat av den 
lokale medvirkningen. Vi oppfordrer Oppegård kommune å legge den til grunn for sin 
planprosess slik at våre fremtidige fysiske omgivelser gjenspeiler Oppegårds visjon. 
Det kom ca. 60 personer til møtet. 
 
2013: Future City Game 
Oppegård Kommune og Oppegård Vel arrangerte 19. mars 2013 Future City Game for 
Oppegård lokalområde (syd i kommunen) på rådhuset i Kolbotn. Kommunestyret i Oppegård 
har vedtatt å gjennomføre en områderegulering. Den skal trekke opp hovedlinjene for 
sentrumsutvikling og boligfortetting i området rundt Oppegård stasjon. Nå settes det 
formelle reguleringsarbeidet i gang, og ledende politikere møttes til idèdugnaden Future City 
Game sammen med ressurspersoner fra lokalbefolkningen, næringsliv, myndigheter og ulike 
kommunale virksomheter. I alt deltok over 30 personer. Prosessen ble ledet av Gunnar 
Ridderström fra det nystartede rådgivningsfirmaet Cityplan AS, assistert av Ted Mathews fra 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (og styremedlem i Oppegård Vel).  
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Det ble utarbeidet et grundig referat fra de ulike prosjektgruppenes arbeid. En svært 
komprimert oppsummering vil være: 
• Viktigheten av lokal identitet 
• Sette menneskene i sentrum 
• Utvikle velfungerende møteplasser 
• Integrere eldre bygninger i de nye løsningene 
• Bruke vann som et rekreasjonselement 
 
2014: 17. Kommunens adm. fortsatte arbeidet med prosjektet Oppegård lokalsenter 
To eksterne konsulentfirmaer ble engasjert. Notat fremlagt som drøftingssak for Utvalg for 
miljø og plan den 11. november 
Utdrag fra møtereferatet:  
De utredningene som nå foreligger for Oppegård syd viser at planforutsetningene slik de er 
vedtatt i kommuneplanen og planprogrammet, ikke kan oppfylles. Rapporten som er 
utarbeidet for trafikkløsning viser at man må ha et vesentlig utbyggingsvolum dersom 
teknisk infrastruktur skal finansieres av utbyggingen. Kulturminnerapporten viser at et slikt 
utbyggingsvolum vil endre stedets karakter og komme i konflikt med kulturminnehensyn. 
 
Rådmannens anbefaling: 

 Med utgangspunkt i de utredningene som nå foreligger, og de planene for bolig og 
senterutvikling i den sydlige delen av kommunen som kommer til behandling i løpet 
av høsten, mener rådmannen at man må ta en ny vurdering av planarbeidet for 
Oppegård lokalsenter. Området er sårbart for endringer i eiendoms- og 
boligstrukturen, og et 0- alternativ vil ikke kunne gi tilstrekkelig vern av kulturmiljø og 
– minner. 

 Rådmannen har vurdert hvordan planarbeidet kan videreføres. Dersom nødvendig 
infrastruktur skal finansieres gjennom utbygging alene, slik det ble forutsatt gjennom 
vedtak av planprogrammet, vil utbyggingsvolumet bli så høyt at det vil ødelegge 
områdets karakter og identitet. 

 Etter dette står det etter rådmannens vurdering igjen to alternativer. Det ene er at en 
finner andre finansieringskilder, som kan supplere tilskuddene fra utbyggingen. På 
denne måten kan en komme ned på et mer moderat utbyggingsnivå. Statens 
Vegvesen har foreløpig gitt negative signaler i forhold til å bidra, så dette vil fordre 
kommunal del-finansiering. 

 Det andre alternativet er at arbeidet med områdereguleringen for Oppegård 
lokalsenter konsentrerer seg om å ivareta kommuneplanens føringer vedrørende 
kulturminner og – miljø, og ikke åpner for vesentlig utbygging. 

 Rådmannen vurderer det siste alternativet som mest aktuelt i den økonomiske 
situasjonen kommunen nå befinner seg i. 

 
Utvalg for miljø og plans behandling 11.11.2014:  
Kaspersen (H) foreslo: «Det utarbeides et nytt notat, basert på de innspill som fremkom 
under møtet, for å se nærmere på hva som skal til for å få realisert nødvendig infrastruktur 
til området.»  
Votering: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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2017: Planavklaring områderegulering Oppegård lokalsenter (utdrag fra dokument) 

 Planarbeidet for områdereguleringen av Oppegård lokalsenter fortsetter med en 
redusert planavgrensning sammenlignet med tidligere varslet planområde. Det 
utarbeides et nytt planprogram, og oppstart av planarbeidet varsles på nytt. 

 Gjeldende kommuneplan har bestemmelser om at det skal utarbeides en 
områderegulering for Oppegård lokalsenter. Det er satt rekkefølgekrav til at 
Oppegård lokalsenter ikke skal bygges ut før en ny adkomst til Skiveien fra området 
øst for jernbanen er etablert. 

 Det ble varslet oppstart av planarbeidet for områderegulering av Oppegård 
lokalsenter i 2013. Et av målene var å få på plass en ny adkomst til Oppegård stasjon, 
da eksisterende jernbanebru ikke tilfredsstiller dagens krav til kapasitet og 
trafikksikkerhet. Prosessen med områdereguleringen har stoppet opp. 

 I forbindelse med at det er nye planer om utbygging rundt Oppegård lokalsenter, ser 
rådmannen nå muligheten til å få på plass en finansering av en ny jernbanebru. 

 JBV hadde ingen planer om å bygge en ny jernbanebru, selv om brua er gammel. 
Dagens bru vurderes å være teknisk tilfredsstillende, selv om den ikke tilfredsstiller 
krav til kapasitet og trafikksikkerhet. 

 Bane NOR ønsker ikke lenger et delt eierskap til jernbanebrua. Dersom Oppegård 
kommune ønsker å bytte ut brua ved Oppegård stasjon vil Bane NOR kreve at 
kommunen tar over ansvaret for brua. 

 Rådmannen ser for seg følgende finansering av en jernbanebru: Foreløpig estimerte 
kostnader for en ny kjørebru ligger i dag mellom 32 mill. og 44 mill. kroner. En 
detaljprosjektering av jernbanebrua vil gi et sikrere kostnadsoverslag. Rådmannen 
ser for seg at de private utbyggingsprosjektene i Durendalsveien 1 og på 
eiendommene sør for lokalsenteret kan bidra til mer enn halvparten av 
finansieringen. Resten kan trolig dekkes med bidrag fra en fremtidig utbygging i 
Tjernsliveien/Tusseveien og Oppegård lokalsenter. 

 Grendehuset i Sætreskogveien 13 og tilgrensede Vellets vei 2 er tatt inn i 
planområdet. Grendehuset er i en tilstand som krever omfattende oppussing de 
nærmeste årene. Derfor vurderer Oppegård Vel flere alternativer for grendehusets 
framtid bl. a. salg av eiendommen til en eiendomsutvikler som kan oppføre ny 
bygningsmasse på eiendommen. 

 Rådmannen er positiv til en utvikling av eiendommene rundt Oppegård stasjon og 
anbefaler en redusert planavgrensning for områdereguleringen Oppegård 
lokalsenter. Områdereguleringen skal blant annet sikre realiseringen av en ny 
jernbanebru og utvikling av Oppegård lokalsenter. Rådmannen anbefaler at det 
utarbeides et nytt planprogram for områdereguleringen, at planavgrensningen 
endres og at oppstart varsles på nytt. 

 
2017: Oppegård Vel reagerer på forslaget til finansieringsmodell for en ny bru 

 Den nåværende brua har vært et godt kjent og betydelig problem for Oppegård 
kommune og for lokalbefolkningen i mange tiår. 

 En ny bro over jernbanen skal betjene en stor del av lokalområdet på østsiden av 
jernbanen. 

 Nå foreslås det at kostnadene med en ny bru skal ene og alene belastes 
Durendalsveien 1, Sætreskogveien samt fremtidig utbygging i 
Tjærnsliveien/Tusseveien og Oppegård lokalsenter. Det vil i praksis si de som ønsker 
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å kjøpe boliger i disse prosjektene Allerede for 10 år siden så kommunen for seg at 
nye utbyggingsprosjekter skulle være med å finansiere ny bru. Dette er det rimelig å 
oppfatte som en prinsipiell forutsetning for utbyggingsprosjekter av profesjonelle 
utbyggere.  

 I de senere år har det skjedd en betydelig fortetting i form av profesjonelle utbyggere 
i det vi kan betegne som nærområde til broen, uten at noen av disse har blitt forelagt 
krav om å bidra til en ny bro.  

 Nå virker det som Oppegård kommune gjeninnfører et prinsipp om kostnadsdeling, 
som man la til grunn for 10 år siden, men uten å praktisere det. Nå skal plutselig alle 
kostnader med en ny bro veltes over på noen nye prosjekter. I praksis har man latt 
flere profesjonelle utbyggere få slippe å yte sitt bidrag til en bro som man lenge har 
vært klar over måtte gjøres noe med. 

 En rettferdig løsning burde være at Oppegård kommune (som organ for vårt 
fellesskap) påtok seg sin andel av kostnadene med en ny bro, «på vegne av» de 
tidligere utbyggingsprosjektene. 

 
2018: Svar fra Oppegård kommune ang. områderegulering av Oppegård lokalsenter 
(utdrag) 

 Det er riktig at ny kjørebro planlegges finansiert av utbyggingsprosjekter i 
Durendalveien, Tjernsliveien/Tusseveien og en framtidig utbygging rundt Oppegård 
lokalsenter og stasjon. Det er også korrekt at det har skjedd en fortetting i 
nærområdet til brua uten at disse har fått krav om å bidra til ny bru. Dette skyldes at 
disse områdene ikke har et rekkefølgekrav til infrastruktur i gjeldende kommuneplan. 

 Bakgrunnen for at Durendalveien 1 har fått dette rekkefølgekravet i forbindelse med 
detaljreguleringsplanen, er at man avviker fra prinsippet om innenfra og ut fortetting, 
og bygger med en høyere utnyttelsesgrad enn det som ligger innenfor småhusplanen. 
Kommunen valgte derfor å legge på et rekkefølgekrav til infrastruktur i 
reguleringsbestemmelsene, slik at prosjektet gir noe tilbake til nærmiljøet. 

 Tiltaket må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, og kommunens 
bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som 
belastes utbygger må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbyggingen påfører 
kommunen. 

 I forbindelse med utbyggingsavtaler skal det være en saklig sammenheng mellom de 
privatrettslige forpliktelsene som utbygger påtar seg for å oppnå et positivt 
reguleringsvedtak og selve tiltaket. De privatrettslige forpliktelsene må ikke fremtre 
som uforholdsmessig tyngende for de som bærer kostnadene. En utbyggingsavtale 
skal først og fremst sikre at utbygingen gir et godt resultat for de som skal bo i 
området, uten at utbyggingen fører til dårligere tilbud for kommunens eksisterende 
innbyggere. Kostnaden eller omfanget av de tiltak som utbygger pålegges skal vurdes 
i lys av utbyggingens art og omfang. Utbyggingsavtalen tas ut fra en helhetsvurdering 
i forhold til hva som er rimelig. Utbyggingsavtaler har ikke tilbakevirkende kraft. 

 Rådmannen mener (derfor) at det ikke er urimelig at Bane Nor bidrar i et spleiselag 
for å få til en ny overgangsbru. 

 Til informasjon har vi startet opp et arbeid med å detaljprosjektere ny overgangsbru 
på Oppegård stasjon. 

 
 



 

8 
 

2018: Detaljreguleringsplan for Durendalveien 1 behandles i kommunestyret (utdrag fra 
saksdokumenter) 

 SHARK arkitekter har på vegne av Olai Eiendom utarbeidet et forslag til 
detaljregulering for  

 Durendalveien 1 i Oppegård syd, gnr/bnr 44/53. Formålet med planen er å utvikle ca. 
40 seniorboliger med livsløpsstandard, fellesarealer og felles servicefunksjoner. 

 Rådmannen vurderer at forslaget til detaljregulering ivaretar føringer gitt i vedtatt 
planinitiativ i UMP 11.10.2016. Planforslaget vil gi Oppegård syd et nytt boligtilbud, 
som er tilpasset seniorer og andre med særskilte behov for tilgjengelig boenhet. 

 Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
2018: Sak behandlet på Oppegård Vels årsmøte mars 2018 (utdrag fra protokoll) 

 Styret har gjort et omfattende arbeid med å kartlegge mulighetene for Grendehuset 
fremover. Møteleder redegjorde for de forskjellige alternativene og besvarte 
spørsmål. Det har vært arbeidet med fire alternative løsninger. 

 Alternativ nr. 4: Salg av Sætreskogveien 13 og kjøp av nytt lokale i den nye blokka 
som planlegges i Durendalsveien 1. 

 Styret ønsket fullmakt til å arbeide videre med det eneste alternativet som har vist 
seg realistisk: Durendalsveien 1. 

 Enstemmig vedtatt. 
 
2018: Oppegård Vels møte med Oppegård kommune torsdag 23. august 
Momenter som Oppegård Vel ønsket belyst på møtet: 
Planprosessen 

1. Rådmannens dokument "Planavklaring områderegulering Oppegård lokalsenter" ble 
behandlet og vedtatt i OMP den 17. oktober 2017. Notatet konkluderer med: "Det 
utarbeides et nytt planprogram, og oppstart av planarbeidet varsles på nytt." Siden 
da har vi ikke hørt noe mer om dette. 

2. Hva har forsinket denne planavklaringen? (Har vårt lokalområde blitt nedprioritert?) 
3. Det har vært nevnt at et konsulentfirma skulle detaljprosjektere ny bru over 

jernbanen. Har det skjedd? 
4. BaneNOR krever at Oppegård kommune tar over ansvar for brua. Vellet har pekt på 

at BaneNOR ikke bare kan "løpe fra" sine forpliktelser uten å bidra økonomisk til en 
ny bru. Dette har kommunen tatt opp med BaneNOR. Hva skjer her?  

5. Hvis kommunen skal ha det fremtidige ansvaret for brua, hva slags bruløsning ser 
Oppegård kommune for seg? 

6. I dag er avstand mellom skinnegangen og kjøreledning mindre enn det som kreves 
om to-etasjes tog skal kunne trafikkere denne banestrekningen. Dette gjelder både 
brua ved Oppegård og sannsynligvis flere andre bruer bygget på 1930 tallet på denne 
banestrekningen. Jernbaneverket må sannsynligvis uansett heve broene på et 
tidspunkt. Burde ikke dette være et godt argument for at BaneNOR burde delta i 
spleiselaget for å få en ny bro? 

7. I notatet skisserer kommunen en finansiering av ny bru hvor samtlige kostnader skal 
fordeles på fremtidige private utbyggingsprosjekter. Vellet har i brev pekt på at ingen 
tidligere større utbyggingsprosjekter har blitt pålagt slike kostnader, og at Oppegård 
kommune burde påta seg et ansvar for dette. I svar fra Oppegård kommune 
begrunnes dette med at "disse områdene ikke har et rekkefølgekrav til infrastruktur i 
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gjeldende kommuneplan". Vellet mener at kommunen her har forsømt seg og bør i 
rettferdighetens navn påta seg en del av kostnadene. 

8. Et utbyggingsprosjekt som er nær forestående er seniorboligene i Durendalsveien 1. 
Oss bekjent er det fortsatt uavklart hvilke økonomiske konsekvenser en andel av 
brukostnadene dette prosjektet vil bli pålagt. Hvilke forsinkelser har dette skapt i 
fremdriften av prosjektet? 

 
Planavgrensningen    

9. Det heter i planavklaringsnotatet: "Grendehuset i Sætreskogveien 13 og tilgrensede 
Vellets vei 2 er tatt inn i planområdet. Grendehuset er i en tilstand som krever 
omfattende oppussing de nærmeste årene. Derfor vurderer Oppegård Vel flere 
alternativer for grendehusets framtid bl. a. salg av eiendommen til en 
eiendomsutvikler som kan oppføre ny bygningsmasse på eiendommen." Betyr dette 
at gjeldende reguleringsbestemmelser for Sætreskogveien 13 (og Vellets vei 2), vil bli 
endret? 

10. Oppegård Vel mener at også den såkalte Hokholt-tomta/Sætreskogveien 3 burde 
vært omfattet av den nye avgrensingen for fortetting. Hvorfor er ikke dette ønskelig? 

 
Området mellom jernbanen og Skiveien 

11. Hva er aktuelle planer for området syd for brua over jernbanen (hvem eier hva)? 
12. Ved eventuelt nye lokaler for Oppegård Vel i lokalområdet, vil behov for 

parkeringsmulighet på dagtid melde seg. Hvilke muligheter kan tenkes på dette 
tomteområdet når vi ser bort fra den planlagte innfartsparkeringen? 

 
Representant fra Oppegård kommune tilbød seg å skrive referat fra møtet (23. august).  
Beskjed på mail mottatt 4. oktober: "Når det gjelder referatet har det stått på vent, da 
kommuneplanarbeidet har gått først, jeg beklager det. Referatet er på listen over saker som 
har prioritet." 
 
 
Oppegård, 06.11.2018 
 
Oppegård Vel 
Styret 
 
 
 
 
 
 


