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Emne: Om KDP3-Fornebu fra Fornebo vel

Hei!
Kommunestyret skal behandle planene for det fremtidige Fornebu den 27. mars. I den
forbindelse vil jeg be om din oppmerksomhet som representant for Høyre på følgende
synspunkter fra Fornebo vel.
Trafikk.
Vi tror at biltrafikken kan komme til å øke markert, noe vi som holder til i utkanten av
området også vil merke sterkt. Det legges ikke bare opp til et stort antall nye boliger, det vil i
tillegg etableres mange nye arbeidsplasser på Fornebu. Jobbreiser både til og fra området vil
kunne skape store problemer. Det er fint at man ønsker at mye av dette skal løses gjennom
økt sykkelbruk, og den planlagte Fornebubanen vil ta en del av denne transporten, men det
er ikke realistisk med status quo når det gjelder biltrafikk.
Infrastruktur.
Vi er redde for at viktig infrastruktur ikke er prioritert høyt nok. Ikke bare idrettsanlegg,
skole, barnehage, med nok plass til lek og aktiviteter, men også møtesteder, lokaler for
uorganiserte fritidsaktiviteter, og ikke minst svømmehall trengs. Kapasiteten på Hunsund
bad må allerede nå sies å være sprengt. Behovet for eldreomsorg vil også raskt melde seg.
Det er krevende å sette seg inn i alle detaljer i planen, men for oss kan det virke som om det
er satt av for lite plass til alt dette. I ettertid vil resultatet bli press på arealene som er satt av
til park og grøntarealer. Alle mangler i det som er beskrevet her vil dessuten øke trafikken ut
av området betraktelig.
Kystområdene.
Alle planer i kystområdene, som akvarium, museer eller annen virksomhet, som ikke
tilgodeser lokalbefolkningen, bør skrinlegges. Disse områdene må forbeholdes vannsport,
bading og rekreasjon for folk i området. Et akvarium vil føre til stor aktivitet utenfra, med økt
trafikk, men på sikt gi lite til lokalmiljøet. Et hyggelig bryggemiljø med gjestehavn ønskes
derimot velkommen.
Planene må reduseres.
Fornebo vel støtter de som sier at 11 000 boliger på Fornebu er alt for mange, og mener at
12 etasjer må være maksimum dersom det tillates høyhus.
Illustrasjonene som følger KDP3-Fornebu ser flotte ut. Blå himmel, folk koser seg i gatene,
det er masse grønt over alt. Men skinnet kan bedra. Det er nok å vise til det som nå skjer i
Oslo med det nye Munchmuseet. Lambda så fint ut på illustrasjonene, nå kommer
reaksjonene. Det mange trodde kunne bli en lys, luftig og strebende bygning, ser ut til å bli
en tung, mørk mastodont. Idyllen kan fort bli til et mareritt, ikke la det skje på Fornebu.
Vennlig hilsen
Ingar Arneberg
Styreleder, Fornebo vel

