Innspill fra naboer til områderegulering Oppegård lokalsenter BBB2
Til Nordre Follo kommune 01.09.2021
Viser til planer for områderegulering som er ute på høring og informasjon som ble gitt på
informasjonsmøte på Teams 19. august 2021.
Vi bor i nabolaget mot området dere har kalt BBB2. På informasjonsmøte uttrykte
representantene for kommunen et ønske om å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende
bebyggelse slik at man fikk gode overganger. Det mener vi er et veldig godt utgangspunkt.
Rekkehus – høyde og plassering
For å få til dette mener vi at man bør presisere at bebyggelsen nærmest Tjernsliveien 4A,
4B, 4C og 4D må være spesifisert som rekkehusbebyggelse, og ikke den mer generelle
beskrivelsen rekkehus og blokkleiligheter 3-5 etasjer. Blokkbebyggelse her vil bryte
veldig mot eksisterende småhusbebyggelse. Vi mener også at tre etasjer med en maks.
Gesimshøyde på ca. K+110-K+111m er absolutt øvre grense.
Dersom kommunen ikke legger mer konkrete føringer for denne bebyggelsen, så er det
naturlig å tro (ganske sannsynlig faktisk) at utbygger vil bygge ut med maksimale høyder
på hele feltet, og da vil man ikke få den uttalte ønskede naturlige overgangen til
småhusbebyggelsen.
Vi ser gjerne at dere som planmyndighet, i større grad enn det som har kommet frem hittil,
setter konkrete makshøyder på forskjellige deler av feltet. Altså at dere deler opp BBB2 i
flere felt, for eksempel to eller tre i sør-nord-retning (se vedlagt skisse). Slik at man kan
ha en gesimshøyde på området eller områdene nærmest stasjonen, og en på området som
grenser til den eksisterende bebyggelsen. Vi mener dette vil sikre en naturlig overgang
mellom nytt og eksisterende, og i enda større grad legge føringer i områdereguleringen
for selve utbyggingen.
Gesimshøyde må også angis i forhold terrenget i høyde over havet, slik at høydene
relaterer til dette, og ikke kun en gesimshøyde. Tjernsliveien 4A og 4B har en
gesimshøyde på cirka K+108 meter over havet, og Tjernsliveien 4C og 4D på K+107 meter
over havet. De første tre husene på BBB2 mot eksisterende bør ikke vesentlig overstige
gesimshøydene for den eksisterende bebyggelse i Tjernsliveien 4A, 4B, 4C og 4D.
Rekkehus ‐ demografi
Vi tror også at rekkehusbebyggelse i større grad vil sikre en variert demografi, og i
vesentlig større grad tiltrekke seg barnefamilier, slik at det blir et levende bomiljø i
Oppegård syd. Ved å i enda større grad legge til rette for blokkbebyggelse vil trolig
innflytterne i stor grad bli en homogen masse bestående av eldre mennesker. Vi mener
det er uheldig for hele området.
Samtidig vil noe av meningen med fortetting rundt knutepunkt falle bort da eldre
mennesker, i mindre grad er avhengig av å pendle med tog til og fra arbeid. En mer variert
bebyggelse trolig føre til at flere av innflytterne reiser kollektivt til og fra jobb. Det vil være
bra både for nærmiljøet, trafikksikkerhet og for miljøet.

Trafikksikkerhet

I den nye småhusbebyggelsen i Tjernsliveien og oppover Sætreskogveien er det mange
barn som er i skolealder nå, eller vil bli det i løpet av noen år. Vi understreker viktigheten
av en sikker skolevei forbi planlagt utkjøring fra BBB2.
Skissene angir en utkjørsel der Vellets vei møter Sætreskogveien. Vi frykter at man da får
et uoversiktlig veikryss, som potensielt kan skape farlige situasjoner for fotgjengere,
syklister og bilister. Her er det mange barn som benytter veien som gående syklende eller
sparkesyklende.
Støy
Som deres støymålinger viser, er det mye støy fra jernbanen ved dette feltet. I forslaget til
områdeplan er støyskjerming på BBB2 tegnet inn slik at den skråner opp mot
eksisterende bebyggelse, og er plassert flere meter under jernbanelinjene.
Dere nevnte at dette vil bli en del av en eventuell detaljregulering, men vi vil allerede nå
be dere planlegge for en plassering som i stor grad hindrer støy for både eksisterende og
nye beboere i området.

Vi tar sjansen på å vise dere en illustrasjon av det som fremgår av reguleringsplanen dere
var lagt fram. Sett fra sør:
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