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Emne: Kommuneplanens arealdel 2022-42. Arealinnspill Folkvangveien 20-22 og Gamle Lommedalsvei
101.
Til formannskapets medlemmer.
Det vises til vedlagte arealinnspill for Folkvangveien 20-22 og Gamle Lommedalsvei 101 og innstillingen
til politisk behandling.

Utdrag av innstillingen.
Grunneiers erfaring er at næringseiendommene i Folkvangveien er særdeles lite attraktive pga
beliggenhet og størrelse. Med beliggenhet langt fra E16 og E18 og inneklemt mellom boligområder på
alle kanter finnes det ingen mulighet for verken å ivareta eller styrke disse næringsarealene som i tråd
med intensjonen i arealstrategien.
Tvert imot er det grunneiers oppfatning at disse arealene bør utnyttes til boligformål. Eiendommene er
omgitt av boliger, de ligger tett på 3 stoppesteder i Lommedalsveien på det som i arealstrategisk kart er
vist som høyfrekvente busstraséer (til Bærums Verk/Lommedalen) og i akseptabel gangavstand (bare ca.
1 km) fra Kolsås stasjon. Området er det eneste realistisk tilgjengelige med noe kapasitet i nærheten av
Kolsås stasjon, som i arealstrategisk kart er vist som prioritert stasjon, der det ønskes fortetting. Det
foreslåtte området gir som beskrevet mulighet for et relativt stort antall boliger, avhengig av hvilken type
bebyggelse som ønskes.

Et annet viktig moment er at dette synes å være det eneste området i denne delen av kommunen som
både har en viss kapasitet og har nærhet til prioriterte kollektivforbindelser. Hvis 1 km avstand til
prioritert Kolsås stasjon er for langt, slik det konkluderes med i innstillingen over, er det ingen mulighet
for å følge opp intensjonen om fortetting ved Kolsås. Det finnes ingen ledige arealer med
fortettingsmuligheter av betydning uten bruk av LNFR-arealer. I det foreslåtte området gis det mulighet
for etablering av boliger av type og til pris som flere har råd til å kjøpe enn tilsvarende i mer sentrale
fortettings- og pressområder i kommunen.
Forslaget tar hensyn til fremtidig forlengelse av Kolsåsbanen og berører ikke båndlagte arealer for denne
mer enn Bærum kommunes store omsorgsbolig enda tettere på denne traseen i Folkvangveien.
Vi håper at Formannskapets medlemmer tar seg tid til å se på saken på nytt og omgjør Planutvalgets
vedtak i sak 221/211258 om at forslaget ikke skal tas med i det videre arbeid med kommuneplan 202242.
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