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Oppegård kommune 

Ordføreren 

1410 Kolbotn 

 

BROA OVER JERNBANEN V/OPPEGÅRD STASJON - INNBYGGERINITIATIV 

Den 14. nov. 2018 ble det holdt innbyggermøte på Grendehuset Vellet hvor kommunen 

orienterte om forslaget til ny kommuneplan. På møtet ble ordfører Thomas Sjøvold overrakt et 

brev med dokumentasjon på at 396 innbyggere (431 pr. 25. februar 2019) har underskrevet en 

underskriftskampanje med bl.a: 

krav om at kommunen snarlig finner løsning på jernbanebroa som i mange år har hindret 

en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenter og nærmeste omgivelser. 

Link til underskriftskampanjen: https://www.opprop.net/ny_jernbanebro_ved_oppegard_stasjon 

Oppegård Vel vedtok på styremøte den 12. februar 2019 å fremme et innbyggerinitiativ for å 

løse broproblematikken ved Oppegård stasjon. Den 25. februar 2019 inviterte ordføreren og 

representanter fra administrasjonen til et møte med representanter fra Oppegård Vel hvor man 

orienterte om forslag til kortsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten og langsiktige tiltak og 

muligheter for ny bru. De langsiktige planene og mulighetene virker imidlertid så usikre at 

Oppegård Vel opprettholder sin beslutning om å fremme et innbyggerinitiativ ihht til 

kommunelovens § 39a innbyggerinitiativ. 

Oppegård Vel foreslår at: 

• Utbygging av bro og vegkryss ved FV. 152 forskutteres av Oppegård kommune og 
kreves inn fra utbyggere i hele fortettingssonen, etter hvert som disse kommer i 
gang.  

• Oppegård kommune prioriterer dette foran andre investeringer kommunen har 
ambisjoner om å gjennomføre. 

Begrunnelse 

I de seneste 10-20 årene har både private og Oppegård Vel tatt en rekke initiativ til fortetting 

rundt Oppegård stasjon, uten at kommunen har vist mer enn nødvendig interesse for å få lagt 

saken bort. Oppegård Vel er opptatt av at en moderat fortetting i de kommende årene vil kunne 

sikre de kvaliteter stedet har. Vellet er bekymret for at en utsettelse av en fortetting vil ha som 

konsekvens at utbyggingen senere, vil blir massiv og ødelegge stedet. 

Dagens situasjon i fortettingsområdet 

Oppegård Vel er kjent med at kommune har registrert og verdivurdert eldre kulturminner i 

kommunens boligområder i forbindelse med forslaget til ny kommuneplan. Flere av 

husene/hagene langs Sætreskogveiens østside mellom jernbanebroa og Grendehuset ønsker 

kommunen nå å verne som kulturminner. Som en konsekvens av endrede planer/forutsetninger 

og kommunens krav til utbyggere gjennom flere tiår, har deler av bygningsmassen rundt 

stasjonen forfalt, noe som trekker uønskede elementer til området og gir utrygghet. Kommunens 

planer for Oppegård er ikke i tråd med statlige retningslinjer for utbygging rundt 

trafikknutepunkter og er ødeleggende for eksisterende bebyggelse. Hele dette området ligger 

mindre enn 150m fra perrongen på Oppegård stasjon! 

Broa over jernbanen 

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 
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fra område øst for jernbanen er etablert.".  Broa over jernbanen ved Oppegård stasjon ble 

bygget midt på 1930-tallet og har vært et konstant problem i mange tiår. Sammen med 

kommunens krav til anleggsbidrag fra enkeltutbyggere, hindrer dette standpunktet enhver 

utvikling i området. I Østlandets Blad 7. februar bekrefter plansjef Arild Øyen at "det er så godt 

som byggestopp i Oppegård stasjonsområde, på grunn av den gamle jernbanebroen". 

Broa over jernbanen har begrenset bæreevne. Varetransporten til KIWI-butikken på Oppegård 

stasjon må skje gjennom kulverten der Kongeveien starter og kjøre mer enn en km gjennom 

Sætreskogen på smale lokalveier/skoleveier. Denne varetransporten skjer i stor grad til samme 

tid som når barna skal til skolen.  

I planavklaring områderegulering Oppegård lokalsenter estimeres kostnadene med en ny 

kjørebru til mellom 32 mill. og 44 mill. Kommunen foreslår at kostnadene i sin helhet dekkes av 

noen få fremtidige utbyggingsprosjekter. Det eneste prosjektet som det på nåværende tidspunkt 

foreligger konkrete planer for, er Durendalveien 1. Det kan reises spørsmål ved om kommunen 

har hjemmel til å kreve anleggsbidrag til broa fra dette prosjektet, da beboerne der vil ha 

minimalt behov for å krysse broa. De vil få det aller meste av sine behov for varer, tjenester og 

transport dekker på vestsiden av jernbanen, når ny dagligvareforretning er etablert mellom 

jernbanen og Fv 152. Jf. Plan og bygningsloven § 17-3 (tredje avsnitt) og Ot.prp. nr. 22 (2004-

2005) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler). 

Oppegård kommune forsøker å skyve ansvaret for broa over på BaneNor. BaneNor påpeker at 

de tiltakene de planlegger på stasjonene kun handler om en oppgradering og fornyelse av 

eksisterende anlegg for å kunne gi et bedre togtilbud. Så lenge broa ikke er til hinder for 

togtrafikken har ikke BaneNor behov for å gjøre noe med broa. Slik vellet har forstått, vil 

planleggingen av oppgraderinger på dagens jernbanestrekning gjennom Oppegård tidligst 

starte i 2023, etter at Follobanen er i drift. Det kan innebære at en først kan forvente en ny bro 

over jernbanen omkring 2030. 

Økonomisk bidrag til ny broløsning 

Som ved tidligere forslag til fortetting ved Oppegård stasjon stiller Oppegård kommune 

urealistiske krav når det gjelder utbyggers bidrag til bro og kryssløsning. Så langt har 

kommunens krav til anleggsbidrag som konsekvens at alle initiativ til utbygging stoppes.  

Oppegård kommune foreslår at området mellom jernbanen og Sætreskogveien fortettes. Her er 

kapasiteten høyest, fordi både arealer (ca. 20.500 m2) og muligheten til å bygge i høyden er 

størst. Området har kapasitet til ca. 25.000 m2 BRA, opp til 5 etasjer høyde.  

I forrige planperiode omfattet fortettingsområde også arealet mellom Sætreskogveien og 

Bergstien. Oppegård Vel foreslår at fortettingsområdet øst for jernbanen, omfatter begge sider 

av Sætreskogveien fra jernbanebroa til Grendehuset. Dette fortettingsområdet er mindre enn 

det kommunen foreslo i siste planperiode. Her er kapasiteten lavere, fordi arealer (ca. 10.800 

m2) og høyde er mer begrenset slik at taket på ny bebyggelse bør være under 1.etg. i baken-

forliggende (adr. Bergstien) boliger. Området vil da ha en kapasitet på ca. 10.000 m2 BRA, med 

opp til 4 etasjer høyde. Anleggsbidraget pr. m2 kan reduseres vesentlig dersom Vellets 

utbyggingsforslag og utbyggingen i Tjernsliveien og Durendalveien inkluderes i anleggsbidraget. 

Oppegård 25. februar 2019. 

for styret i Oppegård Vel 

 

 

Mikael Bergqvist 

styreleder 
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