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Årvoll 25. januar 2010 

 
Årvollveien 72, forslag til utbygging PBE-ref: 201000164-4 

Vi har fått saken via Bydel Bjerke. Høringsfristen, 25.01.2010 - er alfor kort, slik 
at bydelsutvalget ikke får anledning til å behandle saken før fristutløpet. 

Øvre Disen vel, som bl. a. omfatter hele Årvollveien, er sterkt imot en ytterligere 
utbygging av denne tomten nå. Vi har de siste 5 år gjentatte ganger gjort 
oppmerksom på at veinettet på Årvoll ikke er i stand til å håndtere en trafikken 
alle utbyggingene fører til. Vi har nå fått 340 boliger i "Årvollskogen", 360 boliger 
på gamle Østreheim, betydelig fortetting ellers på Årvoll, 45 boliger er under ut-
bygging i Årvollveien 70, et ridesenter er i ferd med å bli realisert øverst i Østre-
heimsveien, Årvoll senter skal bygges om med ca 60 nye boliger, det er planer 
om utbygging av Østreheimsveien 28-32 - alt dette uten at det er gjort noe som 
helst med veinett og kollektivtilbud. 

Årvolllveien er på ingen måte dimensjonert for den trafikken og det parker-
ingsbehovet som eksisterer i dag, og situasjonen blir forverret når Årvollveien 70 
er ferdigstilt. 

Årvollveien opp til parkeringsplassen ved eiendommen Isdammen er dessuten en 
viktig innfallsport til Marka og friluftslivet for bydelens befolkning, der mange har 
behov for å bruke parkeringsplassen ved enden av Årvollveien. Dette behovet vil 
øke når eiendommen Isdammen kan tas i bruk i fullt monn etter hvert som reha-
biliteringen av eiendommen ferdigstilles og den gjøres tilgjengelig for nye bruk-
ergrupper, så som funksjonshemmede, eldre og andre grupper som må bruke bil 
for å komme opp den bratte bakken. Nærmeste kollektivtransporttilbud er i Rød-
bergveien, over en kilometer unna, og Ruter har ingen planer om å utvide sine 
bussruter til å omfatte denne del av Årvollveien. 

Ellers vil en ytterligere boligutbygging kreve utbygging av både barnehage- og 
skolekapasitet i området. Kapasiteten er sprengt allerede i dag. 

Vi håper det er såvidt mye samarbeid mellom etatene i Oslo Kommune, at man-
glende infrastruktur er et argument for å stoppe omreguleringer av denne typen, 
inntil trafikksituasjon, veinett, skoler og barnehager er på plass. 

Vi forbeholder oss retten til ytterligere bemerkninger dersom det på kveldens 
MOS-møte fremkommer nye opplysninger av vesentlig betydning eller vi mottar 
henvendelser fra våre medlemmer i saken. 

Med vennlig hilsen 

Øvre Disen vel 
Tore Fladland 
Styreleder 


