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Oslo, 13.09.2009    

HØRTINGSUTTALELSE VEDR. KOMMUNEDELPLAN FOR DEN BLÅGRØNNE 
STRUKTUREN I OSLOS BYGGESONE SAKSNR. 200711655 

Vi refererer til saksdokumentene for Grøntplanen for Oslo og til PBEs åpne møte om saken. 
Planforslaget ble gjennomgått på Bjerke Storvels siste styremøte. Vi stiller oss meget positive til 
at Grøntplanen revideres i og med at vi ser mangler ved gjeldende Grøntplan for Oslo, vedtatt 
15..12.1993. Situasjonen i Oslo i dag er slik at det fra diverse utbyggeres side letes med ”lys og 
lykter” etter ledige arealer for utbygging av boliger og næringsbygg, også på slike arealer som i 
dag  er grøntområder og trenger et varig og juridisk bindende vern. 
 
Etter vår mening ville det være bedre med bydelsvise Grøntplaner hvor bydelen kan være mer 
delaktig i utarbeidelsen av planen og komme med innspill tidligere i prosessen. Det vises her til 
innspill i høringsuttalelsen fra Bydel Bjerkes bydelsutvalg. 
 
I utgangspunktet synes vi at planen burde vært mer offensiv og dekket inn alt som er egnet til 
grøntområde. Man burde vurdere ut fra egnethet for grøntområde ved vurderingen av dette. 
 
Vi støtter uttalelsen som kommer fra Bydel Bjerkes bydelutvalg da denne er  ganske godt 
gjennomarbeidet etter hva vi kan se. 
 
Når det gjelder de gjenværende skolehagene og parsellhagene i Oslo, mener vi at det er særdeles 
viktig å få disse med i en grøntplan for å kunne verne dem mot utbygging til andre formål. Etter 
hva vi forstår, faller disse  arealene utenom noen fagetats  ansvar. I Bjerke bydel  har vi Brobekk 
skolehage som  bydelen forvalter og som både vi og Bydel Bjerke ønsker å fremheve i denne 
sammenheng. Ifølge  Lokal Agenda 21 ”Strategiplan 2010 – Bydel Bjerke møter framtida” er 
målsettingen at ”Brobekk skolehage bevares til dyrking, som grønn oase for lokalbefolkningen og 
som inspirasjonssenter for økologisk dyrking”. Den er  med sin beliggennhet også en sentral del 
av den  blå-grønne strukturen langs Hovinbekkens løp og er dertil en viktig flerkulturell møteplass 
både for skolebarn, barnehagebarn, parselldyrkere og andre grupper av befolkningen . Vi støtter 
derfor planen om å starte opp et eget arbeid/prosjekt knyttet til tematikken. 
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Foruten områder som Bjerke bydelsutvalg nevner er det ønskelig å få regulert Østreheimsveien 
28-32 som et grøntområde. Dette er et område som ligger mellom framtidig pukkverk/Ridesenter 
og Østreheimsveien. Årvoll er et sterkt trafikkbelastet område med bare to veier ut av området og 
hvor veiene krysser skoleveiene til to skoler.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Bjerke Storvel 
Jan-Morten Kjelstad 
Styremedlem 
 
Sign. 
 
 
 
 
 
Kopi: Bjerke bydel. 
 


