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PBE nr 201603118 – Vollebekkveien 2B
Groruddalen Miljøforum (GM) har engasjert seg i utbyggingen av så vel
Hovinbyen, som de forskjellige utbygginger på Vollebekk.
GM vil sterkt understreke og støtte PBEs synspunkter på at de forliggende
planer må underordne seg den helhetlige planlegging som framkommer i VPOR
for Vollebekk, og de utbyggingsplaner som foreligger for infrastruktur og for
tilgrensede tomter. (Se spesielt PBEs notat av 18.04.2016 pkt. 4.)
Dette innebærer at nabotomt i Vollebekkveien 2A og øvrige tomter som ligger
mellom Vollebekkveien og T-banen/tur-sykkelveiene må trekkes inn i den
samlede planlegging, både for infrastruktur for og bebyggelse.
GM støtter videre PBEs påpeking av at det er planlagt byggehøyder på 4 – 6
etasjer i dette området. Vi er opptatt av at det bygges gode romslige leiligheter
på Vollebekk, dette for å sikre stabile bomiljøer hvor barnefamilier kan finne
plass, uten å måtte flytte ut av området.
Vi er videre opptatt av biltrafikk og parkeringsforhold. Bydel Bjerke er i flere
områder plaget av fremmedparkering. Dvs bilister som bor utenfor området og
som parkerer i veier og åpne P-plasser for å ta buss – T-bane herfra og videre til
bestemmelsesstedene. Deler av nærområdet ble utbygget på 1960-tallet, hvor
bilholdet var lavt. Det er derfor få boliganlegg som har tilstrekkelig egne
parkeringsområder. Gateparkering langs blokkbebyggelse og i de smale
villaveiene på Risløkka er derfor et problem, både for beboere og gjester.
Selv om T-banen er rett ved området mener vi at kravet til underjordiske
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parkeringsplasser må være høyt også for Vollebekkområdet. Som noen har sagt
««For at vi skal la bilen stå, må den være parkert.».
Vi ser fram til den videre planlegging for Vollebekkveien 2, og andre
reguleringsplaner i området.
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