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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN
FOR RØNVIK/SALTVERN
I den følgende uttalelsen fra Foreldreutvalget ved Saltvern skole (Saltvern FAU) ser vi
forslaget til kommunedelplan for Rønvik/Saltvern opp mot barnas behov, både på
skoleveiene, i skoletida og i fritida.
Forslaget til kommunedelplan styrker barnas interesser
Saltvern FAU vil trekke fram følgende punkter som vi mener er spesielt positive for barna:
• En relativt restriktiv politikk i forhold til fortsatt ”hagefortetting”: Dette vil bidra til å
sikre eksisterende areal rundt boligene for lek, og samtidig bidra til å ikke øke trykket
ytterligere mot Saltvern skole som i dag er helt overfylt av elever.
• Den tidligere lærerskolen som reserveareal for skoledrift i perioder med sprengt
kapasitet: Dette vil kunne lette det nåværende trykket mot Saltvern. Samtidig kan den
tidligere lærerskolen benyttes som reserveskole ved en framtidig ombygging av
Saltvern skole.
• Etablering av gang- /sykkelforbindelse via egen bru over jernbanelinja mellom
Fjellveien og Einmoveien: Dette vil gjøre det mulig å utnytte bedre den samla
kapasiteten på skolene Saltvern og Rønvik.
• Dagens lekeplasser og grønnstruktur søkes i hovedsak opprettholdt: Dette er viktig for
barna, fordi disse områdene brukes både i skole- og fritida.
• Økt trafikksikkerhet: Det er bra at planen ønsker å sikre hovedferdselsårer og
snarveier/forbindelser for gående og syklende og etablere/ ruste opp fortau langs flere
veier.
Alle de eksisterende barnehagene må sikres i planen
Barnehagene er viktige både for de som har plass i barnehagene, og fordi utearealene også
fungerer som lekeområder for barna i nærområdet utenom åpningstida. Derfor må alle disse
områdene tas vare på og synliggjøres i kommunedelplanen:
• Den foreldredrevne Hestehoven barnehage i Ragnar Schjølbergs vei 1 må merkes av
på plankartet, og eiendommen reguleres for allmennyttig formål (brun fargekode).
• Saltvern barnehage må tegnes inn på plankartet og arealet reguleres for allmennyttig
formål (brun fargekode).

Hele utearealet til Saltvern må bevares til skoleformål
På plankartet er både skolen sin parkeringsplass mot Symraveien/Skoleveien og deler av
skolegården mot boligene i Symraveien satt av som boligområde (gul fargekode). Disse
arealene må fortsatt tilhøre skolen, og må derfor som resten av skoleområdet settes av til
offentlig bebyggelse (rød fargekode).
Bedre forhold for gående og syklende
Følgende endringer bør gjøres i planen:
1) Dersom utnyttelsen av arealet mellom Myrvollveien og Skoleveien, på plankartet
avsatt til bolig/kontor (7.03), medfører stenging av Skoleveien ved Rønvikveien, må
det settes av areal til gangvei fra Skoleveien til Rønvikveien.
2) Det må bygges fortau i Skoleveien, fordi denne veien er smal og mye brukt som
skolevei.
Fortetting må også gi flere lekeplasser
Selv om kommunedelplanen legger opp til en restriktiv politikk knyttet til ”hagefortetting”,
planlegges det også å åpne opp for 8 nye boligprosjekter på egne tomter. Dette vil gi flere
barn i området Rønvik/Saltvern. Saltvern FAU savner derfor at kommunedelplanen samtidig
setter av areal til nye lekeplasser og balløkker. Etablering av nye lekeområder kan også bidra
til å redusere avstanden mellom boligene og lekeplassene/balløkkene, noe som kan føre til økt
bruk og større trafikksikkerhet.
Trafikkplan for Saltvern skolekrets
Saltvern FAU støtter hovedtrekkene i Trafikkplan for Saltvern skolekrets, utarbeidet av Håkon
Bø for Saltvern skole/OK-avdelinga, og vi mener at tiltakene som foreslås i denne må
vurderes i sammenheng med kommunedelplanen.
Spesielt av hensyn til barna må kommunedelplanen vedta flere tiltak som gir tryggere og
triveligere ferdsel for gående og syklende. Planen må ta hensyn til at barna skal ferdes til fots
og på sykkel, både til og fra skolen, i skoletida og i fritida.
Følgende tiltak må prioriteres:
1) Viktige ferdselsårer for gående/syklende må ha fortau.
2) Farlige veikryss må forbedres slik at de både blir og oppleves tryggere.
3) Gjenomgangstrafikken i boligområdene må reduseres.
Rekkefølgebestemmelsen må håndheves strengt
Som tidligere nevnt er kapasiteten på Saltvern skole for lengst sprengt. Saltvern FAU ber
derfor om at rekkefølgebestemmelsen håndheves strengt. (§14: Nye boligprosjekter vil ikke
bli godkjent før det kan dokumenteres akseptabel skolekapasitet innenfor planområdet.)
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