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leder          bydelsdirektør 

 
 
 





 
Sak 25/14    Protokoll AU-møte 13.02.2014  
 
Arkivsak: 201400004 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 13.03.14 25/14  
 
PROTOKOLL AU-MØTE 13.02.2014  
 
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 13.februar 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra AU-møte 13.02.2014 godkjennes 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Madelene Stolpe 
bydelsdirektør         spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 26/14    Protokoll fra BU-møte 27.02.14  
 
Arkivsak: 201400005 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 13.03.14 26/14  
 
PROTOKOLL FRA BU-MØTE 27.02.14  
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Bydelsutvalget 27. februar 2014. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 27.02.2014 tas til orientering. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke         Madelene Stolpe 
bydelsdirektør         spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 27/14    Høring - forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig  
 
Arkivsak: 201100457 
Arkivkode: 371.0 
Saksbehandler: Mjåland Ingebjørg 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 11.03.14 17/14  
Arbeidsutvalget 13.03.14 27/14  
 
 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV 
KOMMUNAL BOLIG  
 
 
Bakgrunn: 
Bystyrets helse- og sosialkomite behandlet i møte 22.1.2014 privat forslag fra Tone Tellevik 
Dahl (A) datert 2.9.2013 – Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § 11:  
I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barnets beste legges til grunn. 
 
Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre: 

1. Byrådet legger inn ”barns-beste-vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om tildeling 
av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

2. Byrådet legger inn ”vold i nære relasjoner vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om 
tildeling av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ber om høringsinstansenes vurdering av 
forslagene til endring i forskrift om tildeling av kommunal bolig med tilhørende instruks. 
Høringsfristen settes til 17.03.2014. Brev fra byrådsavdelingen følger vedlagt. 
 
Saksframstilling: 
I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og plikter knyttet til 
søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for kommunal bolig. Gjennom 
instruksen gis det regler om hvordan bydelenes saksbehandling og tildeling av en konkret bolig skal 
gjøres. Vurdering av hva som er egnet bolig og bomiljø, gjøres best ved tildeling av den konkrete 
boligen, altså etter at positivt vedtak om kommunal bolig er fattet.  
 
Bydel Stovner har i alt 567 kommunalt disponerte boliger. Disse eies og driftes av det 
kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF. Bydel Stovner har tildelingsrett i henhold til 
gjeldende forskrift. Det er flere grupper særlig vanskeligstilte som skal kunne tildeles 
kommunale bolig. Forslaget har kommet blant annet på bakgrunn av flere oppslag i media om 
tøffe oppvekstforhold for barn som bor i kommunale boliger.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende høringsuttalelse:  
Stovner bydelsutvalg vurderer forslaget om forskriftsendring som problematisk. Dagens praksis 
er at så langt det er mulig tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal bosettes eller 
ikke. Problemet i bydelen er imidlertid stor mangel på kommunale boliger og sammensetning 
av boligmassen. De kommunale boligene er ofte samlokalisert i bygårder og blokker. I Stovner 
bydel er de kommunale boligene i all hovedsak konsentrert i tre boligblokker som tidligere var 
trygdeboliger samt en kombinasjon av trygdebolig og personalbolig. Fordelingen av 
leilighetstyper, med flest 2-roms leiligheter er slik at disse boligene egner seg best for 
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husholdninger med få personer. Det er i all hovedsak leiligheter i de kommunale boligblokkene 
som benyttes. Det foretas i tillegg noe innleie i kommunal regi samt at kommunen har kjøpt 
noen få familieboliger isprengt ordinær boligmasse. Der det finnes en blanding av små og store 
leiligheter vil barnefamilier alltid prioriteres til de større leilighetene, mens de mindre 
leilighetene blir tildelt enslige. Enslige søkere som får innvilget kommunal bolig, tilhører i stor 
grad de kategoriene som instruksen til forskriften sier at skal prioriteres (flyktninger, 
mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer, mennesker på vei ut av institusjoner som 
fengsel og rehabiliteringsinstitusjoner). Den største utfordringen når det gjelder bosetting av 
barnefamilier i kommunale boliger er derfor selve sammensetningen av den kommunale 
boligmassen.  
En del barnefamilier hjelpes også til å skaffe seg bolig i det private boligmarkedet, noe som 
uansett vil være et nødvendig supplement til de kommunale boligene. Behovet for boliger er 
større en den kommunale boligmassen kan dekke. 
 
Med den mangelen på kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen i mange tilfeller få en 
bo-miljø problematikk. Mangelen på kommunale boliger fører også til at søkere som oppfyller 
hovedkriteriene, men som ikke har en sosialmedisinsk tilleggsproblematikk, svært sjelden vil få 
innvilget kommunal bolig i bydelen. Problemstillingen blir da hva som er barnets beste når 
valget i realiteten står mellom bolig i belastet boområde opp mot ingen fast bolig.  
Med gjeldende forskrift for tildeling av kommunal bolig tas det allerede hensyn til 
sammensetningen i beboermassen når det gjelder barnefamilier, så langt dette er mulig. Det er 
også utviklet kompenserende tiltak i noen bomiljøer. En forskriftsendring vil i praksis medføre 
at bydelen ikke kan bosette barnefamilier i de heleide kommunale boligblokkene. 
 
Stovner bydelsutvalg  vil derfor ikke støtte forslaget om en endring i forskriften. Vår vurdering 
er at gjeldende regelverk gir god anledning til å ta hensyn til «barns beste», i tråd med 
barnekonvensjonen, som allerede har lovstatus i norsk lovverk.  Det er selve sammensetningen 
av den kommunale boligmassen kombinert med målgruppen for tildeling av kommunal bolig 
som er hovedutfordringen. 
 
Stovner bydelsutvalg anbefaler at ”vold i nære relasjoner vurdering” skal inn i instruksen til 
forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som skal prioriteres inn i kommunale 
boliger i instruksen til forskrifts § 8.  
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) bør 
imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte er begrenset. 
Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor egne grenser og dette kan 
føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver.  
 
 
 
Maria Brattebakke      Ingebjørg Mjåland 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
Vedlegg: Brev fra byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Høring- forslag til endring av 
forskrift om tildeling av kommunal bolig. 
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Sak 28/14    Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013  
 
Arkivsak: 200800450 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Harlem Marthe Kari 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 10.03.14 28/14  
Arbeidsutvalget 13.03.14 28/14  
Eldreråd 17.03.14 27/14  
Råd for funksjonshemmede 20.03.14 24/14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
ÅRSRAPPORT TILSYNSUTVALG II FOR 2013  
 
 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsrapport fra tilsynsutvalg II for 2013. Tilsynsutvalget dekker Stigenga 
dagsenter, Haugenstua dagsenter og Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig. Det har vært 
foretatt 2 anmeldte og 1 uanmeldt besøk. Alle besøkene er initiert av utvalget. 
 
Utvalget har snakket med brukere og ansatte. Av årsrapporten fremgår at brukerne tilsynet har 
snakket med var fornøyde. Utvalget vurderer forholdene under sitt område som svært gode, og 
at tjenestene drives i samsvar med krav fastsatt i lov, forskrift og kommunale retningslinjer. 
 
Det påpekes at informasjon oppslått på tjenestestedene om tilsynsutvalgets sammensetning var 
mangelfull eller manglende, samt at ringeklokke ikke er i orden på Vestlisvingen avlastnings- 
og barnebolig.  
 
Administrasjonen vil sørge for at riktig informasjon er oppslått på tjenestestedene, samt at 
oppdatert informasjon om Tilsynsutvalg II sendes brukere bosatt hos foreldre. Ringeklokke for 
Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig er ved hovedinngangen i Vestlisvingen 196. 
Administrasjonen vil vurdere om det er behov for ytterligere ringeklokker i bygget.  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsrapport fra tilsynsutvalg II og administrasjonens kommentarer tas til orientering. 
Tilsynsutvalget utfører et viktig arbeid ved å påpeke forhold og medvirke til bedre tjenester for 
brukerne. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke      Marthe-Kari Harlem  
bydelsdirektør       enhetsleder   
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Sak 29/14    Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. 
offentlig ettersyn av planprogram - Lørenskog vinterpark  
 
Arkivsak: 201400140 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Beier Reidunn Myster 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 11.03.14 9/14  
Arbeidsutvalget 13.03.14 29/14  
 
 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG FORHANDLINGER OM 
UTBYGGINGSAVTALE. OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - 
LØRENSKOG VINTERPARK  
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner har, i medhold av plan- og bygningsloven §§12-8 og 14-2 samt forskrift om 
konsekvensutredning, mottatt «Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om 
utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av planprogram – Lørenskog Vinterpark». 
 
Uttalelse skal sendes Vindveggen Arkitekter AS med kopi til Lørenskog kommune innen 
3.4.2014. Bydel Stovner sender sin uttalelse via Oslo kommune. 
 
Saksopplysninger 
Det varsles i saken om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid med tilhørende 
konsekvensutredning, for å avklare konsekvens for miljø og samfunn. Tillatelse til oppstart av 
planarbeid innenfor Markagrensen er gitt av Fylkesmannen, i vedtak av 7.11.2013. 
Planområdet dekker ca 130 daa, hvorav 10 daa i Marka, i Lørenskog kommune (Gnr 106 Bnr 
196 m fl) på grensen mot Oslo kommune. Skihallen dekker 5 daa av sistnevnte areal. 
Det kunngjøres i hht plan- og bygningsloven § 17-4 om igangsetting av forhandlinger mellom 
Lørenskog Vinterpark AS og Lørenskog kommune. 
 
Formålet er å regulere området til helårs innendørs skihall for alpint og langrenn, med 
tilhørende servicesenter, forretninger, hotell, konferansesenter, helse og treningssenter samt evt 
badeanlegg og idrettsgymnas/utdanning, boliger for utleie, kontorer og senterområde. 
Skårerødegården er tenkt bevart og tilpasses nye formål. Tilgrensende tomt i sør er ervervet for 
bygging av ishall. 
 
Skihallen er planlagt å være 10 m høy, og ha en grunnflate på 35 000m2. Servicesenteret er 
tenkt i 6 etasjer, mens resorthotell (350 rom) med kurs- og konferansesenter foreløpig er tenkt i 
8 – 10 etasjer. Idrettsgymnas og studenthybler/leiligheter planlegges i frittstående 4 etasjes 
bygninger. Andre næringslokaler, butikker, helse- og treningssenter samt evt badeanlegg og 
leverandørkontor etableres rundt eksisterende bygningsmasse i 2- 3 etasjer. Beskrivelse av 
tiltak og illustrasjon som viser arealbruk, s 23. 
 
Tiltakshaver vurderer ikke alternative tomter for plassering av skihall/vintersportssenter. 
 
I gjeldende kommunedelplan for Ødegården (vedtatt 9.5.2007), er planområdet i hovedsak lagt 
ut som friområde (95 daa), hvor bestemmelsene tillater opparbeidelse av stier, turveier og leke- 
og idrettsareal med unntak av områder med spesielle naturkvaliteter som skal ivaretas. I samme 
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plan er også 25 daa avsatt til allmennyttig formål (Af1 barnehage mv), også dette arealet inngår 
i det nye planområdet (s 9, plankart Ødegården).  
Kommunedelplan (kdp) Ødegården har rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av 
infrastruktur og krav om opparbeidelse av nye salamanderdammer før slike kan fjernes.  
 
Til saken. 
Planprogram, reguleringsplan med konsekvensutredning for Lørenskog Vinterpark, har en 
oversiktlig inndeling hvor en gjennomgår bakgrunn, planstatus inkl overordnede planer og mål, 
organisering og roller, beskrivelse av planområdet, miljøforhold, eierforhold, beskrivelse av 
tiltaket, utredningsbehov, trafikk, tilgjengelighet for allmennheten, bærekraft, risiko og 
sårbarhet, gjennomføring og medvirkning m.v. Reguleringsplanen utformes som en 
detaljregulering. Kap 1.4 (s 7) omhandler forslag til planprosess med lister for planprogram for 
KU og reguleringsplan. 
 
Bydel Stovner velger å gå inn i overordnede tema i planforslaget, men er oppmerksom på at 
planforslaget innebærer konsekvens for Lørenskog kommuneplan som er under rullering og 
behov for gjennomgang av arealbruk i og langs vassdragene. 
 
Bydel Stovner etterlyser sammenheng mellom høringssaken og forholdet til pågående arbeid av 
regional karakter jfr plansamarbeidet innen areal- og transport for Oslo og Akershus. Målet i 
plansamarbeidet er at klimautslipp reduseres slik at regionen skal bidra til oppfylling av 
nasjonale mål om klimanøytralitet i 2030, sett i forhold til 1990. 
 
Bydel Stovner ser med bekymring på at det legges opp til at kdp Ødegårdens avsatte friareal 
(95 daa), del av marka (10 daa) og avsatt barnehagetomt i denne saken avsettes til nye formål 
hvor det foreslås utendørs parkeringsplasser og innendørs skianlegg, som sammen med service 
fasiliteter «spiser opp» hele allmennhetens friareal. Sett fra bydelen/Oslos ståsted, er samarbeid 
i regionen vesentlig for en bærekraftig utvikling. Det savnes beregninger/stedsangivelse for 
erstatningsområder mht grøntregnskapet, slik det er naturlig i Oslo kommune. 
Vi ser også med en viss bekymring av bekkelukking (Svarttjernbekken i planområdet) er en 
konsekvens av planforslaget, selv om det stilles krav til vannkvalitet 
 
Det legges i saken opp noe som synes å være en kraftig aktivitetsvekst på bygrensen, som ut fra 
høringsdokumentet også i hovedsak antas å ville være bilbasert. 
Bydelen finner at det i saken er lagt inn et stort antall parkeringsplasser som 1) tar stor areal og 
2) oppfordrer til privatbilisme og dermed forårsaker økt utslipp. Det vises til nærhet til E 6 og 
jernbane, men legges ikke opp til utvikling av hovedvegnettet/lokal infrastruktur som kan takle 
denne store planlagte utviklingen.  
 
Skibakken er avhengig av nødvendig lengde og høyde, og vil gå 100 m inn i Marka for å få 80 
meter høydeforskjell. I sin tillatelse til oppstart av planarbeidet har Fylkesmannen lagt vekt på 
følgende:  

• Virkning på øvrig idrett, friluftsliv og naturopplevelse samt for landskap og 
kulturminner. 

• Sikre forbindelser inn i Marka og om mulig mellom områdene på begge sider av E 6 
• Gjennom reguleringsplanen sikre at inngrep skjer med minst mulig terrengmessige 

inngrep og landskapsmessige eksponering. 
• Konsekvenser for naturmangfold, herunder evt truede arter, nær truede arter eller 

verdifulle naturtyper som berøres, videre utredning i hht naturmangfoldloven. 
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I denne planen synes tiltaket å ha store konsekvenser, der det legges opp til et bilbasert og svært 
arealkrevende prosjekt som i all hovedsak belaster avsatt friareal og Marka. Fire kartlagte 
naturlokaliteter ligger i eller i tilknytning til planområdet, bla dam for salamanderyngling. 
 
Det legges etter forslagsstillers syn til rette for vintersport og friluftsaktivitet med god 
tilknytning til kollektivknutepunktet Lørenskog stasjon og øvrig infrastruktur (E 6, Rv 163 og 
Rv 159), hvor planforslaget ikke nevner kdp Ødegårdens rekkefølgebestemmelser vedr vei.. 
Bydel Stovner finner at tiltaket ikke kan tillates uten at rekkefølgebestemmelsene på 
infrastruktur utløses. Eksisterende innfartsparkering ved Lørenskog stasjon, antas i liten grad 
kunne dekke nye store byutviklingsgrep. 
 
Bydel Stovner tilknyttes planområdet gjennom vei, men også stier og skiløyper (kart s 17), og 
de viktige krysningspunktene har stor folkehelseverdi som må ivaretas i det videre arbeidet. 
Planforslaget har etter bydelen syn lite fokus på breddeidrett og tilbud til allmennheten, kun 
toppidrettsfokus. Det vises til at skibakken skal være en viktig brikke for kompetanseutvikling 
for grener i Norges skiforbund og skal være det primære treningsstedet utenfor 
konkurransesesongen for aktive fra hele landet, samt profilere landet internasjonalt. 
 
Mange tema i planforslaget inngår i kdp Ødegården, så også kultur og kulturminner.  
Området er utsatt for støy fra trafikk og skal følge krav til T 1442/12 både i planarbeid og ved 
gjennomføring. Ved å legge servicebygg langs E 6, med parkering under vil det dannes en 
massiv støyskjerm og frigjøres areal. 
Betydning av de to høyspentanleggene i luft og bakke, må vurderes i forhold til planforslaget 
og om behov for byggeforbudssoner/faresoner.  
Tiltaket ligger innenfor konsesjonsområdet for biovarme Akershus, men anlegget tenkes 
utnytte egen energi før innkjøp av ekstern energi. 
 
Tabell 7.16 angir utredningstema for det videre arbeidet. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har, som del av Oslo kommune med grense til 
planområdet, mottatt «Varsel om oppstart av planarbeid for forhandlinger om 
utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av planprogram». 
 
Arbeidsutvalget finner at tiltaket omfatter aktiv utvikling av ca 130 daa. inkl. 10 daa i Marka, i 
nabokommunen Lørenskog. Arealet som planlegges benyttet til Lørenskog Vinterpark er, i 
gjeldende Kommunedelplan for Ødegården, avsatt til friareal (95 daa) samt allmennyttig 
formål/barnehage (25 daa). 
 
Det er viktig å opprettholde turdrag og sentrale krysningspunkter i området. 
 
Arbeidsutvalget vil vise til rekkefølgebestemmelsene i Kommunedelplan Ødegården, hvor det er 
krav til løsning på de lokale infrastrukturutfordringene – og som ved planforslagets endring i 
arealbruk må gjøres gjeldende i denne saken. 
 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg finner at det kan bli en utfordring i det videre arbeidet å oppfylle 
krav i naturmangfoldsloven og krav til vern av vassdrag, da tiltaket har flere områder med 
spesielle kvaliteter samt behov for lukking av Svarttjernbekken. 
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Arbeidsutvalget er spesielt opptatt av at tilrettelegging for kollektiv ferdsel må være sentralt i 
tiltak i tettbygde strøk, gjerne med shuttlebuss til anleggene eller egen tog/t-banestasjon som 
del av skihallen. 
 
P-plasser anbefales lagt under bygningskroppene for å spare friareal, samtidig bør bygningene 
tilpasses topografien for å unngå å dominere terrenget. 
 
Arbeidsutvalget imøteser videre arbeid hvor hensyn miljøhensyn (støy, forurensning, natur, 
kultur, stråling mv.), så vel som hensyn til barn og unge i planlegging vektlegges og hvor det 
redegjøres for Fylkesmannens krav i forhold til Markaloven. 
 
Arbeidsutvalget finner at folkehelseaspektet er lite belyst, og oppfatter at planforslaget i 
hovedsak retter seg mot organiserte/konkurransepregete miljø innen vinteridrett. Dette vil være 
viktige tema i det videre arbeidet. 
 
Arbeidsutvalget viser til pågående regionale plansamarbeid innen areal- og transport for Oslo 
og Akershus, og finner at det i liten grad fremgår av høringssaken hvordan tiltaket skal bidra 
til å fremme regional bærekraft. Slik bydelen oppfatter saken legges det opp til bilbaserte tiltak, 
hvor parkeringsanleggene som illustreres i saken underbygger at tiltaket kan bidra til nok et 
trafikkgenererende storanlegg på bygrensen.  
 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser for øvrig til saken i sin helhet. 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke                                                    Johan Torper 
bydelsdirektør                                                           bydelsoverlege 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 30/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400006 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 13.03.14 30/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
 

 10 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 13. februar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Sigrun Torbo Benbow (A), Brit Axelsen 

(A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (F)  
 
 

 

Tilstede som 
observatør: 

Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V)  

 
Forfall: 

 
Rashid Nawaz(A) 

 

   
Som vara møtte: Sigrun Torbo Benbow (A),   
   
I tillegg møtte: Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier  
   
Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  
 
Åpen halvtime. Det var ingen til stede. 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 10 /14  Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 
Sak 11 /14  Protokoll fra BU-møte 30.01.2014 
Sak 12 /14  Tokerud skole, Inga Bjørnsons vei 1 A, Bydel Stovner - Skole og flerbrukshall 
Sak 13 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
Sak 14 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
Sak 15 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
Sak 16 /14  Regnskap 2013 
Sak 17 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
Sak 18 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 19 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
Sak 20 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
Sak 21 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 

 
 



Sak 22 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
Sak 24 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 10 /14  Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 11 /14  Protokoll fra BU-møte 30.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 30.01.2014 tas til orientering. 
Administrasjonen retter opp protokollen. 
 
 
Sak 12 /14  Tokerud skole, Inga Bjørnsons vei 1 A, Bydel Stovner - Skole og 
flerbrukshall 
 
Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser til byrådssak 11/14 «Konsekvenser av vedtak om 
flerbrukshall for prosjektene Tokerud skole, Løren skole og Vollebekk skole – omgjøring av 
bystyrets vedtak»: 
 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg ber om at bystyrets vedtak i sak 404/13 Skolebehovsplan 
2014 – 2014 vedtakspunkt 14 opprettholdes, slik at det kan etableres flerbrukshall ved 
Tokerud skole. 
 
 
Sak 13 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg er tilfreds med å ha mottatt «Høring vedrørende plan for skatetilbud og 
– anlegg» fra Bymiljøetaten. Parallelt med Bymiljøetatens oppdrag har Bydel Stovner 
gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) etter oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester, med bakgrunn i bydelens aktive skatemiljø og behovet for tilfredsstillende 
lokaler og lokalisering.  
 
Bydelen finner et sammenfallende fokus på viktigheten av egnede områder og hva som må til 
for å skape vellykkede tiltak. Gjennom bydelens arbeid/medvirkningsprosess har skaterne vist 
at de er bevisst sin idrett hvor støy kan oppleves som et negativt element og viktigheten av et 
godt tilbud nær kollektivtrafikk.  
 
Stovner bydelsutvalg er skeptisk til etablering av skateanlegg i byrom, men en kommende 
KVU vil også omhandle gjeldende regelverk og veiledninger for støy, noe som vil avdekke 
hvorvidt dette kan anses som god etablering. 
 
Stovner bydelsutvalg noterer seg at ett av flere mål i høringsdokumentet, har prioritert 
Haugenhallen/Haugenstua skatehall som oppfølgingstema. Bydelsutvalget ber også om at 
tiltaket kommer inn som prioritert anlegg i PIF 2013 – 2016, da det synes å mangle status i 
tabell 4 og, saken allerede er godt forankret i ulike planvedtak samt i Stovner Bydelsutvalg. 
 
Skateanlegget på Haugenstua er viktig for bydelens omdømmebyggende arbeid og er 
bydelens best besøkte barne- og ungdomstiltak: Det er likevel behov for nytt, sikkert anlegg 
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uten fare for helsekomplikasjoner grunnet ytre miljø (luft forurensning, elektromagnetiske felt 
og jordforurensning), som er en fare ved dagens plassering.  
 
Bydelsutvalget viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
 
Sak 14 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
 
Saken er ikke ferdig behandlet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 15 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Det anbefales at Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om flytting av Stovner 
frivilligsentral fra Nedre Fossum gård til nye lokaler i Fossum kirke. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 16 /14  Regnskap 2013 
 
Saksfremlegg er ikke ferdig behandlet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 17 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak vedrørende "Budsjettjustering 2013" til orientering. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 18 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår av vedlegg til 
saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 19 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
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Helse- og sosialkomiteen vedtar årsmelding for 2013. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 20 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Årsrapport for Oppvekst- og kulturkomiteen for 2013 godkjennes. 
2. Årsrapporten forelegges Bydelsutvalget til orientering. 

 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 21 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. Årsrapport 2013 fra råd for funksjonshemmede godkjennes. 
2. Rapporten oversendes bydelsutvalget til orientering. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 22 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsmelding for Stovner Eldreråd 2013 godkjennes. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsrapporten for 2013 fra Tilsynsutvalg I er vurdert og behandlet i henhold til bydelens 
ansvar for tilsyn ved sykehjem. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 24 /14  Eventuelt 
A) Tore Ludt (SV): Viser til sak 11/14 - Endring av representanter i styrer, råd og utvalg 

punkt 5 som omhandler oppnevning av medlem og varamedlem til skolemiljøutvalget ved 
Tokerud skole.  

 
Vedtak (enstemmig) 
AU oppnevner som medlem Jens Helgebostad (SV) og som varamedlem Else Marie Mjærum 
(SV) til skolemiljøutvalget ved Tokerud skole. 
 
B) Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier: Høring vedrørende plan for skate- tilbud og 

anlegg. Innspill fra bydelen. 
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Vedtak: Saken settes på BU- kartet 
 
C) Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier: Bademeldingen. BU- leder og komitelederne 

deltar i deputasjon 03.mars.  
 

D) Bydelsdirektør Maria Brattebakke: Spørsmål knyttet til Årsberetningen  ønskes oversendt 
administrasjonen v/BU- sekretær innen onsdag 26.02. 

  
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 
• Protokoll fra OKK-møte 11.02.2014 
• Brev fra Aspekt AS vedrørende OL i Groruddalen og Nordbyen 2020 
• Sakspapirer vedrørende skateanlegg 

 
 

Møtet ble hevet kl. 19.00 
 
Bydel Stovner, 13.02.14 
 
 
Karl P. Olsen          Maria Brattebakke 
leder         bydelsdirektør 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), 

Sigrun Torbo Benbow (A), Athithan 
Kumarasamy (A), Sumathi Wijeyaraj (A), 
Pia Cathrine Sandberg (A), Bjørn Hallme 
(A), Per Opsahl (H), Rana Tariq (H), 
Ingelin Kristin Nord (H), Jan Arild Linja 
(F), Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V),  

 

   
Forfall: Christel Gundelach (F)  
   
Som vara møtte: Ombir Upadhyay (F)  
   
I tillegg møtte: Avdelingssjef Ingebjørg Mjåland, 

økonomisjef Winnie Bolstad, 
Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier, 
personal- og organisasjonssjef Kari 
Rongved og prosjektleder Andreas M. 
Behring 

 

   
Møtesekretær: Madelene Stolpe  
 
Åpen halvtime. Det var 6 personer til stede. 
 
Geir Myrvang fra skatemiljøet på Haugenstua holdt et innlegg hvor han appellerte til 
bydelsutvalget om å kjempe for nytt skateanlegg i Haugenhallen. 
 
Bjørn Tuvnes fra Rommen Vel anmodet bydelsutvalget om å sikre vedlikehold og bevaring 
av gamle Rommen skole. 
 
Randi Werner Erichsen fra Aker sykehus’ venner anmoder bydelsutvalget om å ikke 
glemme Aker sykehus. Uttrykte bekymring for dagens sykehussituasjon i bydelen og ba 

 
 



spesielt om at nærliggende tomt til Aker sykehus fremdeles må være regulert til 
sykehusformål i ny kommuneplan. 
 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 12 /14  Protokoll BU-møte 30.01.2014 
Sak 13 /14  Protokoll AU-møte 13.02.14 
Sak 14 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
Sak 15 /14  Regnskap 2013 
Sak 16 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
Sak 17 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
Sak 18 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
Sak 19 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 20 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
Sak 21 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
Sak 22 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
Sak 24 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
Sak 25 /14  Endringer i Stovner skoles skolemiljøutvalg 
Sak 26 /14  Orientering om Startmøte 2014 
Sak 27 /14  Protokoller til orientering 
Sak 28 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 12 /14  Protokoll BU-møte 30.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 30.01.14 godkjennes. 
 
 
Sak 13 /14  Protokoll AU-møte 13.02.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU-møte 13.02.14 tas til orientering. 
 
 
Sak 14 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar sak vedrørende "Budsjettjustering 2013" til orientering. 
 
 
Sak 15 /14  Regnskap 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Regnskapet for bydel Stovner for 2013 godkjennes med et mindreforbruk på kr. 

25.679.100,-. 
2. Mindreforbruket på kr. 25.679.100,- avsettes på konto 75165-Justeringer. Øremerkede 

midler utgjør kr. 5.983.476,- og blir fordelt senere. Mindreforbruket på kr. 19.695.625,- 
avsettes på konto 75165 som bufferavsetning og utgjør økonomisk beredskapsplan for 
2014 

 
 
Sak 16 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Endring av skolens basisbeløp. Stovner bydelsutvalg er enig i at alle skoler uavhengig av 

skoletype bør få høyere basisbeløp. Stovner bydelsutvalg er videre enig i at basisbeløpet 
bør dekke 85 prosent av de anslåtte smådriftsulempene for en gjennomsnittlig liten skole. 
På bakgrunn av dette finnes det incentiver for å optimalisere driften. 

 
2. Justering i forholdet mellom elevsats på barne- og ungdomstrinn. Ved oppjustering av 

basisbeløpet for alle skoletyper er det behov for å nedjustere elevsatsen. Stovner 
bydelsutvalg mener at forholdet mellom elevsats på barne- og ungdomstrinn bør 
nedjusteres til 10,3 %. 

 
3. Ressurser til små skoler.  Stovner bydelsutvalg tilslutter seg bortfall av småskoletillegg. 
 
4. Endring i kriterier i sosiodemografisk tildeling (tildeling til spesialundervisning). Stovner 

bydelsutvalg mener at tildeling til spesialundervisning, 75 prosent av sosiodemografisk 
tildeling bør settes ut fra en kombinasjon av inntektsnivå og utdanningsnivå. Videre 
mener bydelsutvalget at skolene bør kompenseres for bruk av assistenter ut fra andel av 
elever på første og andre trinn, andel hjelpestønader og inntektsnivå (25 prosent av 
sosiodemografisk tildeling). Stovner bydelsutvalg mener de foreslåtte kriteriene vil fange 
opp behovene til spesialundervisning på en tilfredsstillende måte. 
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5. Særskilte tildelinger utenom ressursfordelingsmodellen. Stovner bydelsutvalg mener at 
slike særskilte tildelinger bør holdes utenfor en ressursfordelingsmodell og tildeles 
særskilt til målgruppen. 
 

6. Stovner bydelsutvalg mener at elementene i forslag til alternativ ressursmodell oppfattes 
som rettferdig, kjent for skolene, enkel å operere, etterprøvbar og basert på objektive 
kriterier. 

 
 
 
Sak 17 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
 
Tore Ludt (SV) fremmet forslag om å endre nest siste avsnitt i vedtaket for å sikre større 
tydelighet i forhold til arbeidet som allerede er gjort på dette området. Forslaget ble 
enstemmig innlemmet i endelig vedtak. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalg er tilfreds med å ha mottatt «Høring vedrørende plan for skatetilbud og 
– anlegg» fra Bymiljøetaten. Parallelt med Bymiljøetatens oppdrag har Bydel Stovner 
gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for Haugenhallen etter oppdrag fra 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, med bakgrunn i bydelens aktive skatemiljø og 
behovet for tilfredsstillende lokaler og lokalisering.  
 
Bydelen finner et sammenfallende fokus på viktigheten av egnede områder og hva som må til 
for å skape vellykkede tiltak. Gjennom bydelens arbeid/medvirkningsprosess har skaterne vist 
at de er bevisst sin idrett hvor støy kan oppleves som et negativt element og viktigheten av et 
godt tilbud nær kollektivtrafikk.  
 
Stovner bydelsutvalg er skeptisk til etablering av skateanlegg i byrom med støyømfiendlige 
omgivelser, men en kommende KVU vil også omhandle gjeldende regelverk og veiledninger 
for støy, noe som vil avdekke hvorvidt dette kan anses som god etablering. 
 
Stovner bydelsutvalg noterer seg at ett av flere mål (siste side i høringsdokumentet) i 
høringsdokumentet, har prioritert Haugenhallen/Haugenstua skatehall som oppfølgingstema. 
Haugenhallen som er ett av ti prioritert anlegg i PIF 2013 – 2016,(Byrådssak 41/13, kap 6) 
og bydelsutvalget ber om at manglende status i høringsdokumentets tabell 4 korrigeres. 
Saken allerede er godt forankret i ulike planvedtak samt i Stovner Bydelsutvalg. 
 
Bydelsutvalget viser til skateanlegget på Haugenstua som viktig for bydelens 
omdømmebyggende arbeid, og at det er bydelens best besøkte barne- og ungdomstiltak: Det 
er likevel behov for nytt, sikkert anlegg uten fare for helsekomplikasjoner grunnet ytre miljø 
(luft forurensning, elektromagnetiske felt og jordforurensning), som utgjør en potensiell fare 
ved dagens plassering.  
 
Det nåværende anlegget på Haugenstua er i dag et av byens best besøkte ungdomstilbud. De 
over 40.000 besøkende på dagens midlertidige skatehall har et sterkt behov for en permanent 
arena. Skaterne på Haugenstua har vært sentrale både med hensyn til etablering og utvikling 
av dagens anlegg, i utviklingen av det nye konseptet, og i arbeidet med å finne egnet tomt som 
ikke medfører støy for andre. I tillegg har skaterne vært opptatt av å finne en tomt nær 
kollektivtransport på Haugenstua. Den aktuelle tomten er vedtatt avsatt til skateanlegg i 
kommunedelplanen for Alna miljøpark og er en lokalisering både nærmiljøet og skaterne er 
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meget tilfreds med. Bydelsutvalget mener realisering av Haugenhallen vil gi skatemiljøet, 
Haugenstua og Stovner et betydelig løft. 
 
Stovner bydelsutvalg ber om at Haugenhallen prioriteres høyt i det videre arbeid. 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten benytte den allerede utarbeidede konseptvalgutredningen, 
som er gjennomført av Bydel Stovner, som grunnlag for arbeidet. Områdeløft Haugenstua 
som finansierte bydelens arbeid med Haugenhallen, er avsluttet og tiltaket må løftes inn i 
ordinært kommunalt arbeid med tanke på gjennomføring.  
 
Bydelsutvalget viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
 
 
Sak 18 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
 
Vedtak (enstemmig) 
Det anbefales at Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om flytting av Stovner 
frivilligsentral fra Nedre Fossum gård til nye lokaler i Fossum kirke. 
 
 
Sak 19 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår av vedlegg til 
saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
 
Sak 20 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
Helse- og sosialkomiteen vedtar årsmelding for 2013. 
 
 
Sak 21 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
1. Årsrapport for Oppvekst- og kulturkomiteen for 2013 godkjennes. 
2. Årsrapporten forelegges Bydelsutvalget til orientering. 
 
 
Sak 22 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
1. Årsrapport 2013 fra råd for funksjonshemmede godkjennes. 
2. Rapporten oversendes bydelsutvalget til orientering. 
 
 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
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Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
Årsrapporten for 2013 fra Tilsynsutvalg I er vurdert og behandlet i henhold til bydelens 
ansvar for tilsyn ved sykehjem. 
 
 
Sak 24 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsmelding for Stovner Eldreråd 2013 godkjennes. 
 
 
Sak 25 /14  Endringer i Stovner skoles skolemiljøutvalg 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Surendra Mahendrarajah (H) fratrer som medlem og Rune Jensen (H) fratrer som 

varamedlem i Stovner skoles SMU. 
2. Bydelsutvalget oppnevner Ramin Oddin (H) som medlem og Inger Lervik (H) som 

varamedlem i Stovner skoles SMU. 
 
 
Sak 26 /14  Orientering om Startmøte 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar referat fra Startmøtet 2014 til etterretning. 
 
 
Sak 27 /14  Protokoller til orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. 
 
 
Sak 28 /14  Eventuelt 
 

1. Tore Ludt (SV) stilte spørsmål vedrørende inneklimaet på Stig skole og hvorvidt det 
arbeides med å snarlig forbedre dette. 
Administrasjonen informerte om at Utdanningsetaten nå har tatt tak i dette og lovet 
videre fremdrift i løpet av kommende 2-ukers periode. 
Per Opsahl (H) bekreftet bevegelse i denne saken i kraft av sin rolle som politisk 
representant i skolens driftsstyre. 

2. Athithan Kumarasamy (A) stilte spørsmål om hva som skjer med gamle Fossum 
skole. 
Administrasjonen informerte om at de ikke vet konkret hva lokalene vil brukes til i 
fremtiden, men forsikrer om at de er en del av planprogrammet for Rommen og 
veiledende plan for offentlig rom på Stovner. Saken følges opp. 

3. Jan Arild Linja (FrP) stilte spørsmål vedrørende parkeringsregulering i området rundt 
bydelsadministrasjonen og Stovnerhallen. Dagens skilt i Karl Fossums vei 30 kan 
være misvisende og parkeringsbestemmelsene utenfor Stovner skole overholdes ikke, 
og blir heller ikke ofte etterprøvd av Bymiljøetaten. 
Administrasjonen  følger opp saken. 
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Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: 

• Oppdatert sakskart 
• Sak 25/14 – Endringer i Stovner skoles skolemiljøutvalg 
• Sak 26/14 – Orientering om Startmøte 2014 
• Brev fra PBE – Underretning om vedtatt kommunedelplan for Alna Miljøpark 
• Brev og bystyrevedtak vedrørende Nettplan Stor Oslo – KVU og ekstern 

kvalitetssikring. Oslo kommunes uttalelse 
• Brev fra PBE – Vedrørende uavklart veistatus i Bydel Stovner – Ruths vei 4 
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Møtet ble avsluttet kl. 20.00 
Bydel Stovner, 25.02.14 
 
 
Karl P. Olsen        Maria Brattebakke 
leder         bydelsdirektør 
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Høringsinstanser etter liste

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201304227-8

Saksbeh:

Tilde Knudtzon, 23 46 14 06

Dato: 04.02.2014

Arkivkode:

024

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV
KOMMUNAL BOLIG

Helse og sosialkomiteen behandlet i møte den 22.01.2014 privat forslag fra Tone Tellevik
Dahl (A) datert 02.09.2013 —Endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig.

Komiteen har bedt byrådet om å sende Tone Tellevik Dahls endringsforslag på høring.
Forslaget lyder:

"Arbeiderpartiet viser til flere oppslag fra Barneombudet og UNICEF om det uholdbare i at
barn bor i store kommunale boliggårder med krevende bomiljø, hvor personer med rus og
psykiatriutfordringer preger beboermassen.

Bystyret har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at barnefamilier får tilbud om bolig i
egnede boområder. Både i bystyremelding 2/2008 Sosiale boligvirkemidler og nå senest i
februar i Boligbehovsplanen påpeker bystyret følgende:

"Små barn tilbringer mye tid i nærmiljøet sitt, og påvikres dermed av kvaliteten på bomiljøet.
Ved tildeling av kommunale boliger må det legges vekt på åfinne en bolig til familien i et godt
oppvekstmiljø, helst i bomiljøet uten store konsentrasjoner av kommunale boliger"
(bystyremelding 2/2008)

"Det er nødvendig å redusere den store konsentrasjonen av boligene, for å redusere
belastningene på bomiljøet, infrastrukturen i området og beboerne selv. Ikke minst er det viktig
å forhindre dårlige oppvekstvilkår for barn som vokser opp i kommunale boliger"
(Boligbehovsplanen 2013-2016)

På tross av tydelige politiske signaler fra Bystyret om hvordan både Boligbygg KF og
boligkontorene i bydelene skal sørge for at barnefamilier får tilbud om bolig i mer
barnevennlige omgivelser, gjør Byrådet lite.

Bystyret vet at kommunen disponerer alt for få boliger som egner seg for barnefamilier. Derfor
bor alt for mange også på døgnovernattingssteder eller i leiligheter kommunen selv mener er

Byrådsavdeling for eldre og Postadresse:
sosiale tjenester

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postrnottak(dbyr.oslo.kornrnune.no
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uegnet for familien. Ved vurdering av tildeling av kommunal bolig til personer med forsørgeransvar 
bør man legge ”barns beste” til grunn når vedtak fattes og valg av leilighet skal gjøres. Dette forholdet 
bør inn i forskriften.  
 
Hensikten med å ta inn et krav om dette er å tydeliggjøre at barns beste også har relevans når det 
gjelder vedtak om tildeling av boliger, ikke bare i saker som omhandler barn spesifikt. 
 
Sikring av barns beste i saksbehandlingen gjøres på flere måter i dagens regelverk. Eksempelvis finner 
vi et krav om vurderingen av barnets beste under saksbehandling i barneloven. I barnevernloven ligger 
kravet om vurderingen av barnets beste under kapittelet ”særlige hensyn”. 
 
Vi vil også vise til Fylkesmannen i Oslo og Akershus forventninger til kommunal planlegging i 2013, 
hvor det fremgår at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle kommunale 
beslutninger. 
Se side 4 
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Plan%20og%20bygg/Fylkesmannens%2
0forventningsbrev%202013.pdf 
 
Tone Tellevik Dahl (A) fremmer følgende private forslag: 
 
Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § 11 
Vedtak: 
Tillegg: I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barnets beste legges til grunn.” 
 
Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre: 
 

1. Byrådet legger inn ”barns-beste-vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om tildeling 
av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

 
2. Byrådet legger inn ”vold i nære relasjoner vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om 

tildeling av kommunal bolig” knyttet til § 11. 
 
Vi ber om høringsinstansenes vurdering av forslagene til endring i forskrift om tildeling av 
kommunal bolig med tilhørende instruks. Høringsfristen settes til 17.03.2014 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Endre Sandvik 
kommunaldirektør 

Siri Persson 
fung. sosialtjenestesjef 

  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk  
 
 
Vedlegg: Høringsinstanser etter liste  

Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 22.01.2014, sak 3 
 



Stovner Bydel

Bydelsadministrasjonen

Karl Fossumsvn. 30

0985 Oslo

Oslo, 06.02.14.

Årsrapport Tilsynsutvalg II.

Tilsynsutvalg Il hadde i året 2013 følgende medlemmer:

Medlemmer: Per Wiklund leder frem til oktober, Jan Arild Linja overtok da som nyvalgt leder.

Per Bremer og Rita Reed.

Varamedlemmer: Helle Bergsjø frem til oktober, Christel Gundelach overtok som varamedlem.

Sidsel Torbo og Tore Ludt.

Tilsynsutvalg Il dekker Stigenga og Haugenstua dagsenter og Vestlisvingen avlastning og barnebolig.

Det ble foretatt 2 anmeldte og et uanmeldt besøk i 2013. Per Wiklund ledet et tilsyn den 27.05.13.

Christel Gundelach ledet et uanmeldt tilsyn besøk den 08.11.13. Jan Arild Linja ledet et anmeldt tilsyn

den 13.12.13.

Tilsynsbesøkene kan ikke gjøres samtidig fordi Haugenstua og Stigenga er dagsentere og ved

Vestligsvingen er brukerne bare tilstede på ettermiddag og kveld.

Alle besøk er initiert av tilsynsutvalget

Under besøkende har utvalget snakket med brukere og de ansatte. Det er ikke alle brukere

som vil snakke med utvalget dette respekter vi. Utvalget vurderer forholdene under

tilsynsområdet Il i år 2013 som svært gode, og de drives i samsvar med krav fastsatt i lov,

forskrifter og kommunale retningslinjer.

Brukerne ved alle stedene Haugenstua Stigenga og Vestligsvingen virker svært fornøyde og

utvalget har også i år 2113 hatt lite å rapportere.

Informasjonen om tilsynsutvalgets nye medlemmer var mangelfull og manglet noen steder.

Ringeklokke var ikke i orden på Vestligsvingen Avlastningsbolig bør ordnes.

For Tilsynsutvalg

Jan Arild Linja



W\DVEGGE
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Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om
utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av planprogram.

Det gjøres med dette oppmerksom på at det er igangsatt planarbeid for Lørenskog
Vinterpark, gnr. 106/ bnr. 196 m.fl., ved Skårerødegården i Lørenskog kommune.

Se kartutsnitt og annonsetekst for planarbeidet, neste side.

Dere varsles som nabo og/eller høringsinstans i henhold til varslingsliste utstedt fra

kommunen.

Både varslingen og planprogrammet kan sees på rådhuset, i biblioteket på Lørenskog Hus,

samt på kommunens hjemmesider www.lorenskog.kommune.no. Som det fremgår av

annonseteksten skal eventuelle merknader til planarbeidet, utbyggingsavtalen og/eller

planprogrammet være mottatt av Vindveggen Arkitekter AS med kopi til Lørenskog

kommune, innen 03. april 2014.

Annonseringen skjer i Romerikes Blad, torsdag 20. februar.

Ved spørsmål vedrørende planleggingen, ta kontakt med Vindveggen Arkitekter AS.

Mvh

Guro Braanaas Bredland

Arealplanlegger/Landskapsarkitekt

VADVEGGEN
Tlf: 94008369 / www.vindveggen.no



OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG OPPSTART AV PLANARBEID SAMT
FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE I LØRENSKOG KOMMUNE:

Lørenskog Vinterpark gnr.106 / bnr.196 m.fl.
I medholdavplan- ogbygningslovens§§12-8 og14-2, samtForskriftom konsekvensutredning,varslesoppstartavprivat
detaljreguleringsarbeidmedtilhørendekonsekvensutredning(KU)for gnr/bnr: 106/196m.fl. Tillatelsetil oppstartavplanarbeid
innenforMarkaer gitt avFylkesmanneni vedtakav07.11.13.

Planarbeid. Formåletmedplanleggingener å regulereområdettil helårsinnendørsskihall(alpintog langrenn)medtilhørende
servicesenter/forretninger/hotell/konferansesenter/helse- ogtreningssenterevt.medbadeanlegg/undervisning
(idrettsskole)/bolig(utleieleiligheter)/kontorerogsenterområde.Deter et målå bevareSkårerødegårdensamtidigsomdelerav
bebyggelsetilpassesnyeformål.Tilgrensendemot sørharkommunenervervetgrunnfor byggingavny ishall.
Planprogramfor KU.Somledd i varslingavplanoppstarter det utarbeidetplanprogramfor konsekvensutredning.
Planprogrammetkanseespårådhuset,Lørenskoghusogwww.lorenskog.kommune.noi perioden20.02.14– 03.04.14.
Utbyggingsavtale. Iht. pbl. §17-4 kunngjøresigangsettingav forhandlingerom utbyggingsavtalemellomLørenskogVinterparkAS
ogLørenskogkommune.Utbyggingsavtalenskaldannegrunnlagfor utbygging/utviklingavområdetsomomfattesav
detaljregulering.Utbyggingsavtalenskalsikreen forsvarliggjennomføringavgrønnstruktur,samferdselsanleggogteknisk
infrastruktur.

ReguleringsarbeidetutføresavVindveggenArkitekterASfor LørenskogVinterparkAS.Nærmereopplysningerom planarbeidet
kanfåsvedhenvendelsetil Vindveggen,tlf. 63805100. Merknadertil planprogrammet,reguleringsarbeidetog
utbyggingsavtalesendespåeposttil VindveggenArkitekter,post@vindveggen.noeller:

Vindveggen Arkitekter AS
Skedsmogata7, 2000Lillestrøm

Fristfor innsendelseavmerknaderer 03.04.14

GjenpartavmerknaderbessendtLørenskogkommunepåepost:postmottak@lorenskog.kommune.no

Living
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Planprogram

Reguleringsplan med konsekvensutredning for

Lørenskog Vinterpark

Planområdet sett fra sørøst som illustrerer en mulig utbygging

Dato: 20.02.2014
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Forord  

Lørenskog Vinterpark AS har som tiltakshaver igangsatt arbeid med reguleringsplan for Lørenskog 
Vinterpark ved Skårerødegården i Lørenskog kommune. 
 
Formålet med tiltaket er å kunne tilby en innendørs flerbruks-skihall, med tilhørende nødvendige 
fasiliteter og bygningsmasse som servicesenter, resorthotell med kurs- og konferansesenter, 
idrettsgymnas/utdanning, – et begrenset antall boliger, næringsarealer for leverandører til 
skisporten, arealer for helse- og treningstjenester med evt. badeanlegg, og kontorer. 
 
Tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan innenfor Marka jf. markalovens § 6 første ledd er 
gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter delegert myndighet fra Miljøverndepartementet, i brev 
av 07.11.13. Prosessen fortsetter med å utarbeide dette forslaget til planprogram. 
 
Planprogrammet vil behandles formelt av Lørenskog kommune etter at det har ligget ute til offentlig 
ettersyn. Deretter vil det bli utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) som også vil 
bli lagt ut til offentlig ettersyn. Temaene i KU skal være i tråd med det fastsatte planprogram. 
 
Kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka må stadfestes av 
departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven (jf. markalovens § 6, andre 
ledd). 
 
Målet er at reguleringsplan vedtas i løpet av vinteren 2014/2015. 
 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i Lørenskog kommune på rådhuset, i biblioteket på 
Lørenskog Hus, samt på www.lorenskog.kommune.no i perioden: 20.02.14 – 03.04.14. 
 
Merknader kan sendes på epost eller brev til: 
 
Vindveggen Arkitekter AS v/ Guro B. Bredland (guro@vindveggen.no)  
Skedsmogata 7 
2000 Lillestrøm 
 
Med kopi til: 
 
Lørenskog kommune  
Teknisk sektor – regulering (postmottak@lorenskog.kommune.no) 
Postboks 304 
1471 Lørenskog  
 
Frist for innsendelse av merknader er den 03.04.2014 
 
Kontaktpersoner i forbindelse med arbeidet er: 
VINDVEGGEN; Guro Braanaas Bredland, tlf: 940 08 369 
LØRENSKOG VINTERPARK AS; Lars P. Thorbjørnsen, tlf: 400 20 880 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Planområdet har et stort potensiale som beliggenhet for Norges første innendørs skihall med 
tilhørende nødvendige fasiliteter og bygningsmasse. Skianlegget vil gi et løft til norsk vinteridrett på 
flere områder. Primært vil skihallen benyttes til alpint og langrenn, og den største antatte 
brukergruppen vil være barn, ungdom og mosjonister. 

Hele planområdet er ca. 130 daa, hvor Lørenskog Vinterpark AS besitter alt areal. Planområdet 
innebærer ca. 10 daa. innenfor Marka, hvorav selve skihallen vil beslaglegge ca. 5 daa. Arealet 
innenfor Marka har vært av avgjørende betydning for prosjektet for å oppnå tilstrekkelig fallforhold, 
og det ble derfor innledningsvis formelt søkt Miljøverndepartementet ved Fylkesmannen om 
tillatelse til oppstart av planarbeid for arealer innenfor Marka. I brev av 07.11.2013, gir 
Fylkesmannen tillatelse til oppstart av dette planarbeidet. Fylkesmannen ber tiltakshaver og 
kommunen om å sikre tilstrekkelig utredning av alle forhold som berøres gjennom tiltaket, med 
spesiell vekt på framtidig friluftsliv, rekreasjon og allmenn tilgjengelighet. 

Hallen vil bidra til å dekke et behov som det har vært vanskelig å realisere andre steder. Sammen 
med planlagt ny ishall på tilgrensende område, vil arealet utgjøre et idrettsanlegg med nasjonalt og 
regionalt nedslagsfelt, godt plassert nær nasjonalt veinett (E6) og jernbane. På bakgrunn av den 
sannsynlige støyskjermingseffekten hallen vil ha for nærliggende boligområder vil tiltaket medføre 
positive virkninger i forhold til utendørs miljø. 

Tiltakshaver har fokusert på å vurdere egnethet ved dette spesifikke området, og vurderer ikke 
alternative tomter for plassering av Skihallen/vintersportsenteret. I utredningstemaene vil det derfor 
være 0-alternativet (ingen utvikling) som vurderes opp mot det her foreliggende planforslaget. 

1.2 Planprogram og konsekvensutredning (KU) 
I henhold til forskrift om konsekvensutredning, KU, (Kapittel II §2 f, vedlegg I, punkt 1), skal 
reguleringsplaner som innebærer tiltak beskrevet som «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på 
mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2» alltid gjennomgå KU. Utredningen 
skal avklare konsekvensene for miljø og samfunn. Den skal også avklare om og eventuelt på hvilke 
vilkår tiltaket kan gjennomføres. 
 
Konsekvensutredningen vil fremmes sammen med reguleringsplanen og presenteres som en del av 
planbeskrivelsen. 
 
For reguleringsplaner som innebærer KU skal forslagsstiller utarbeide et forslag til planprogram 
(dette). Planprogrammet fastsetter forutsetningene, målene, utredningsbehov og angir 
hovedprinsipp for løsning og hvilke tema som skal utredes i konsekvensutredningen. 
Planprogrammet skal dokumentere kjent kunnskap om mulige konfliktområder. 
 
Programmet fastsettes av kommunens tekniske utvalg. 
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1.3 Reguleringsplan 
En reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven angir arealbruken innenfor planområdet, og gir det 
juridiske grunnlaget for gjennomføring av tiltaket. Reguleringsplanen utformes som en 
detaljregulering, jf. pbl.2008. 
 

1.4 Forslag planprosess 
 
Planprogram for KU 

• Utarbeide forslag til planprogram som skal gjøre rede for planarbeidet, planprosessen, 
medvirkning, alternativer, behovet for utredninger av ulike fagtema, og risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

• Samarbeide med kommunen om å annonsere i avisen om offentlig ettersyn av planprogram 
og oppstart av reguleringsplanarbeidet. 

• Sende planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn (minimum 6 uker)  
• Merknader til forslaget sendes forslagsstiller med kopi til kommunen.  
• Forslagsstiller kommenterer merknadene og oversender kommunen. Kommunen utarbeider 

saksframstillingen som grunnlag for videre formell behandling av planprogrammet i 
kommunen.  

• Teknisk utvalg fastsetter planprogrammet. 
 
Reguleringsplan 

• Forslagsstiller gjennomfører utredninger iht. fastsatt planprogram. Utredningene 
implementeres i reguleringsplanens beskrivelse/ grunnlagsdokumenter. 

• Utarbeidelse av detaljreguleringsplan jf. PBL 2008  
• Forslagsstiller oversender forslag til reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, 

planbeskrivelse og øvrige pålagte plandokumenter sammen med gjennomførte utredninger 
til kommunen.  

• Kommunen utarbeider saksframstilling og fremmer saken i de politiske organer 
• 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan i fast utvalg for plansaker.  
• Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan, inkl. utredningstema (minimum 6 uker).  
• Kommunen mottar og kommenterer merknader. Hvis nødvendig, innarbeides endringer i 

planmaterialet i samarbeid med forslagsstiller.  
• 2.gangsbehandling av reguleringsplan i fast utvalg for plansaker.  
• Endelig vedtak av reguleringsplan i kommunestyret 
• Stadfesting av reguleringsplan i miljøverndepartementet for rettsvirkning innenfor Marka 
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2 Planstatus 

2.1 Overordnede planer og mål 

2.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Retningslinjene skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar 
med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal sikre at barn og unge får 
de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst 
uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

2.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
I henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det legges 
til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i arealplanleggingen med samordnet planlegging av 
utbyggingsmønster og transportsystemer med sikte på å begrense transportbehovet. Som en 
konsekvens av dette bør utbygging skje innenfor bebygde områder og i nærheten av 
kollektivknutepunkt. Det legges samtidig vekt på bevaring av grønnstruktur, estetiske kvaliteter og 
hensynet til gode bomiljøer. 

2.1.3 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (RPB) 
Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer for lokalisering av 
varehandel og andre servicefunksjoner i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. For øvrige 
områder skal ikke kjøpesentre etableres over 3000 m2 bruksareal, med mindre fylkesmannen 
samtykker i dette. 
 
Formålet med RPB er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering 
og utvidelse av større kjøpesentre, med den hensikt å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og 
bidra til en effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. 

2.1.4 Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur 
Fylkesdelplanen for handelsvirksomhet, service og senterstruktur skal gi retningslinjer for lokalisering 
av kjøpesentre. Planen legger vekt på at utbyggingsmønster, areal- og transportplanlegging i 
Akershus skal være samfunns- og arealøkonomisk og bidra til redusert transportomfang og økt 
kollektivandel, samt at tettstedene i Akershus skal ha næringsvirksomhet og god offentlig og privat 
service. Fylkesdelplanen er under revisjon. 
 

2.2 Kommuneplan / Kommunedelplan 

2.2.1 Arealformål 
I gjeldende kommuneplan, vedtatt 09.05.2007, er området «Ødegården» båndlagt for planlegging i 
egen plan. Kommunedelplan (KDP) for Ødegården ble vedtatt 29.09.2010. All utforming av ny 
bebyggelse skal bidra til utvikling av området som en bymessig struktur samtidig som strukturene 
skal løses opp og formidle overgangen mellom det urbane og Marka.  

I KDP for Ødegården er foreliggende planområde hovedsakelig utlagt som friområde (ca. 95 daa). Iht. 
bestemmelsene tillates opparbeidet stier, turveier og leke-/idrettsarealer bortsett fra der det er 
påvist spesielle naturkvaliteter som skal hensyntas. Kantvegetasjonen langs vassdragene skal 
ivaretas, og omleggingen av bekker skal kun skje på bakgrunn av en grundig analyse av konsekvenser 
og avbøtende tiltak. Som kartutsnittet under viser, ligger noe av planområdet (ca. 10 daa) innenfor 
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markagrensa(vistmedgrønnlinje). Inntil 5 daaer tenkt bebygget,øvrigearealeravsettestil
buffersoneogmidlertidiganleggssonei forbindelsemedutbygging.

I sørvestredel avkommunedelplanener ca.25daaavsatttil Allmennyttigformål,Af1 (kulturformål,
gårdsanlegg,grendehusogbarnehage).Deter satt bestemmelserom at eksisterendegårdstun,
Skårerødegården,skalbevares,menat det tillatesnybyggsomunderstøtter områdets
stedsindentifiserendekarakter.

Planområdetberørerca.4 daa.avavsattboligfeltB9i kommunedelplan.FeltB9er ikkeregulertog
ikkebebygget. Deter en eksisterendeeneboligtomtbeliggendeinnenforplanområdet,i
kommunedelplanenbenevntsomfelt B17.Felteter ikkegitt egnebestemmelser.Boligtomtenhar
atkomstviaSkårerødegården,ogdeneiesi dagavLørenskogVinterparkAS.

Deter rekkefølgekravi kommunedelplanfor Ødegårdenknyttet til opparbeidelseavinfrastruktur.
Deter viderekravom at «nyesalamanderdammerskalværeetablert før eksisterendedammerkan
fjernes».

Figur1: Planområdetvist påutsnitt fra gjeldendekommuneplan/kommunedelplanfor Ødegården.
Kilde: SNR-kart

2.2.2 Arealformål tilgrensendearealer
Tilgrensendearealermot nord ognordøster Markaogfriområder.Mot øst liggerogsåeksisterende
boligtomterpåfelt B14-16,ognyeboligfelt på felt B1-5 ogB9.Mot sørvestgrenserplanområdettil
felt S1(nytt senterområde,sepunkt 2.1.3)ogparkeringsfelt P1(avsnittunder).
Mot vestgrenserplanområdettil næringsområdet/forretningsområdetN5(somi dagblant annet
husermøbelvarekjedenLiving),i tilleggtil trafikkarealertilknyttet E6.

PLANOMRÅDE
ca.130daa.
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Det er markert traséer for eksisterende og framtidige turveier, som bl.a. skal sikre allmennhetens 
tilgjengelighet til Marka. Det er videre markert en byggeforbudssone tilknyttet høyspenttraséene 
som i dag delvis går i luftstrekk i sørvestre del av planområdet.  
 
Iht. bestemmelser i KDP, skal parkeringsområdet (P1) hensynta Djupdalsbekken i tråd med gjeldende 
bestemmelser for vassdrag. Ved søknad om anleggelse av parkeringsplassen skal det redegjøres for 
at vannkvaliteten og opplevelsen av vassdraget ikke forringes. Avrenning fra p-plassen tillates ikke å å 
forurense vassdraget. Plassen skal deles opp med trær og annen beplantning og tilpasses 
omgivelsene.  

2.2.3 Senterområde (S1) i kommunedelplan 
I tilgrensende område mot sørvest, er det i KDP for Ødegården avsatt et område for senterformål, 
felt S1 og parkering, felt P1. I henhold til planens bestemmelser, skal det innenfor senterområdet 
etableres kombinert utbyggingsformål, bestående av kontor, forretning (i første rekke 
dagligvareforretning), boligformål og hotell. Tillatt utnyttelse er satt inntil %-BRA = 350 %, og med 
inntil 5 etasjers bygninger. Det kan videre tillates ett punktbygg på maksimum 8 etasjer. 

I 2012 ble Lørenskog kommune ny eier av halvparten (ca. 10 daa) av dette avsatte senter- og 
parkeringsområde, med utgangspunkt i at det planlegges bygd en ny ishall her. Noen av de 
funksjoner som i KDP er tiltenkt dette senterområdet, vurderes flyttet til felt Af1 og det her 
forestående planområdet.  

Felt S1, «senterområde», i kommunedelplan for Ødegården er i hovedsak planlagt som et lokalsenter 
med kontorer og forretninger for et lokalt tilbud av varer og tjenester. Området er i 
kommunedelplanen tenkt som et sted med tilbud for det lokale miljøet. En hovedintensjon med 
planen er utvikling av lokalsenteret knyttet til strøksgata. 

Med salg av felt S1 til Lørenskog kommune anser forslagstiller altså at forutsetningene er noe endret 
for utvikling av feltene S1, P1 og Af1 i forhold til gjeldende planstatus i kommunedelplanen for 
Ødegården. 

2.2.4 Rullering av kommuneplan 
Arbeid med rullering av kommuneplanen for Lørenskog er igangsatt. Det foreliggende planområdet 
er sendt inn som eget arealinnspill i denne sammenheng. Antatt 1.gangsbehandling av 
kommuneplanen er forsommeren 2014. Kommunen har gitt tilbakemelding om at retningslinjer for 
utvikling rundt trafikknutepunkt (Lørenskog stasjon) vil være relevant for forestående planarbeid. 

2.2.5 Kommunedelplan for «Differensiert forvaltning av vassdragene i Lørenskog» 
Fjellhamarvassdraget, som dekker hele Lørenskog kommune, er vernet mot kraftutbygging. Med 
utgangspunkt i de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag som ble vedtatt i 1994, skal 
kommunen foreta en gjennomgang av arealbruken i og langs vassdragene.  

2.2.6 Kommunedelplan for «Kulturminnevern.  
Kommunedelplan for «Kulturminnevern del I og del II» Lørenskogs kulturarv - kommunedelplan for 
bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune er 
utarbeidet som et vurderingsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap i Lørenskog kommune. Planen skal bidra til å bevare markerte landskapstrekk, 
kulturmark og kulturminner som viktige elementer for opplevelse og kunnskapsspredning. 
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2.3 Reguleringsplaner
Det foreslåtteplanområdeter i daguregulertmedunntakavområdetrundt Skårerødegården.
Reguleringsplanfor Skårerødegården,plan-id 005fra 2011, er tilsvarendefelt Af1 i KDP(sepunkt
2.2.1).Områdeter i gjeldendeplanavsatttil utbyggingsformål,nærmerebestemtbarnehage,
institusjon(kulturinstitusjon,konsertlokale,galleri),forsamlingslokale,annenoffentlig ellerprivat
tjenesteyting(servering,kafé)ogkontor.Forgårdstuneter det ogsåregulertenhensynssonefor
bevaringavkulturmiljø.Planenhar enbestemmelseom at «detskaletableresendamfor
salamanderpånordendenavplanområdet»oget rekkefølgekravom at «nysalamanderdamskal
væreopparbeidetfør dengamlefjernes».

2.3.1 Tilgrensendeplaner
Reguleringsplanfor Ødegårdenfelt B1,O1,Af2– privat/offentlig reguleringsplan,plan-id 14, grenser
til planområdetmot sydøst. Planener vedtatt 02.03.2012,sistrevidert 14.11.2012.Enegen
reguleringsplanfor ny atkomstvei/samlevei,(gitt plan-id 2012-11)for avkjøringfra Rv. 163,
Lørenskogveientil de innersteboligfeltenepåØdegården(felt B10-13),er for tiden underbehandling
i kommunen.Planenfor ny atkomstveivil delvisoverlappeveiformålregulert i plan-id 14.

I sørvestgrenserplanområdettil reguleringsplan-id 230_11-6-02,TangerudØst(vedtatt13.06.1990),
somi daginneholdernæringstomtfor blant annet”Living”. Inkludert i denneplanener også
parkbeltefor Djupdalenogtilgrensendeveiarealer.

Densisteplanensomliggertilliggendeforeliggendeplanområde,er plan-id 230_11-3-02,E6fra
Tangerudtil Skedsmogrense.Planener vedtatt 15.02.1995.Planeninnebærerreguleringsformålene
trafikkområder,fri- og friluftsområder,fareområde(kraftledning)ogparkbelte.

Figur2: Planområdetvist påoversiktskartovergjeldendereguleringsplaneri området.

PLANOMRÅDE
ca.130daa.

Plan-id:
2011-5

Plan-id:
2012-14

Plan-id:

230_11-3-02

Plan-id:

230_11-6-02
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2.4 Areal innenfor Marka
Markalovenblevedtatt i 2009,medenegenhjemmelfor vernavområdersompågrunnav
naturopplevelsesverdierharsærskiltekvaliteterfor friluftslivet. Påoppdragfra Miljøvern-
departementetstartet Fylkesmanneni OsloogAkershusi 2010arbeidetmedvern avaktuelle
friluftsområdermedsærskiltekvaliteteretter markalovens§ 11.

Etavde32 foreslåtteutvalgteområdenei dette vernearbeideter ”Skjettenkollen”medet arealpå
266daa., somliggermellomE6ogDjupdaleni nordvestogFjellhamari sørøst. Skjettenkollener i
dette vernearbeidetbeskrevetsomlokalt verdifullt (jf. rapport utarbeidetavSwecoi 2011). Selvom
høydepartiet sentralt i verneforslagetbenevnessom”Osloutsikten”påkart, gjørdengamleskogenat
det ikkelengerer utsikt herfra.Områdenei tilknytningtil SvarttjernogSvarttjernsmyreneer et åpent
landskapsromsomer i aktivbruk.Svarttjernliggeri ca.600mavstandi luftlinje fra denher foreslåtte
plangrensefor skihallen.

I Swecosrapport framkommerdet at flere merkastiergårgjennomeller rundt området.Likeledeser
det en rekkemindrestier ogtråkk i området.Områdetliggerlikeøstfor E6ogdenvestligedelenav
utredningsområdetharmyestøyfra motorveien.Avgrensningenav”Skjettenkollen” liggeri luftlinje
mer enn50meter fra nærmestedelav foreslått tiltak for skihall.

Forå oppnånødvendiglengdeoghøydepåalpintraseen,planleggesanleggetlagtca.100m inn i
Marka(til kote +242påskibakken).Dette gir tilstrekkeligfall (ca. 80metershøydeforskjell) og lengde
(ca. 480m)påbakken.

Kartlagtavgrensning
for området
«Skjettenkollen»
ifm. Fylkesmannens
verneplanarbeid
etter markalovens
§11.
Kilde:Fylkesmannen
i Osloog Akershus

Foreliggende
planområdeer
markert i nedre
venstrehjørne.
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Arealet innenfor Marka er således av stor betydning for å oppnå tilstrekkelig lengde og høydeforskjell 
for den planlagte innendørs alpinbakken. Det ble derfor utarbeidet særskilt søknad om tillatelse til 
planarbeid innenfor Marka. Fylkesmannen har gitt tillatelse til oppstart av planarbeid innenfor 
markagrensa, på delegert myndighet fra Miljøverndepartementet, i brev av 07.11.13. 

I brevet fra Fylkesmannen av 07.11.13 henstilles til at det i prosjektet legges vekt på følgende 
momenter:  

• Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig idrett, friluftsliv 
og naturopplevelse, samt for landskap og kulturminner 
 

• Det må legges vekt på å sikre forbindelser inn i Marka og om mulig mellom 
markaområdene på begge sider av E6. 
 

• Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig 
terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. 
 

• Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter 
og naturtyper eller verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må utredes og 
vurderes i tråd med naturmangfoldlovens §§ 8-12, jf. § 7. 
 

3 Organisering - roller 
 
Tiltakshaver er Lørenskog Vinterpark AS, som også er grunneier av arealet innenfor planområdet. 
(Innenfor Marka har Lørenskog Vinterpark AS avtaler om kjøp av nødvendig areal). Planmyndighet for 
reguleringsplan og konsekvensutredning er Lørenskog kommune. Fylkesmannen skal stadfeste en 
framtidig vedtatt reguleringsplan siden deler av planområdet ligger innenfor Marka.  
 
Vindveggen Arkitekter AS er engasjert som konsulent for utarbeidelse av nødvendig planmateriale. 
Arkitekt for prosjektering av skihallen med tilhørende anlegg er Chapman Taylor, Spania. 
 
Planleggingen blir utført av en prosjektgruppe bestående av tiltakshaver (grunneier) og forslagsstiller 
(konsulenter). Prosjektgruppa innhenter nødvendig kompetanse for å utrede de ulike fagtema. 

  



Lørenskog Vinterpark  
PLANPROGRAM 

 VINDVEGGEN AS 
Lørenskog Vinterpark AS 

   
   

   
 20.02.2014  14 av 33 
 

4 Mål 

4.1 Målet med prosjektet  
Målet med tiltaket er å legge til rette for utvikling av et samlingssted for vintersport og fritidsaktivitet 
med god tilknytning til kollektivknutepunkt (Lørenskog stasjon) og øvrig infrastruktur (E6, Rv 163 og 
Rv 159). I tillegg til skihallen vil planområdet omfatte nødvendige fasiliteter som servicesenter, 
resorthotell med kurs- og konferansesenter, idrettsgymnas/utdanning, et begrenset antall boliger, 
næringsarealer for leverandører til skisporten, arealer for helse- og treningssenter med evt. 
badeanlegg, og kontorer. Det vil legges opp til butikktilbud som tjener både vintersportsstedet og 
tilgrensende områder på Ødegården. Skårerødegårdens rolle som samlingssted vil utvikles til et nytt 
tyngdepunkt for all type aktivitet tilknyttet skianlegget (og ishallen på tilgrensende område). Dette 
skal bygge oppunder, og gi synergieffekter til, en robust stedsutvikling i tilknytning til Lørenskog 
stasjon. Videre vil prosjektet gi et helårs vintersporttilbud til barn og unge, og bredde- og toppidrett.  
 
Det er videre et mål at tilgrensende naturområder både innenfor og utenfor Marka videreføres i bruk 
og kvalitet, og at tilgangen til Marka styrkes. Det er et mål at deler av friarealene og boligområdene 
får nytte av støyskjermingseffekten som skihallen vil kunne gi mot E6. 
 
 

4.2 Målet med planprosessen 
Målet for planprosessen er å avklare tekniske og økonomisk gjennomførbare løsninger, arealbehov, 
utbyggingsavtaler og utarbeide grunnlag for KU som ivaretar alle relevante forhold tilknyttet 
prosjektet.  
 
Det er videre et mål med planprosessen å finne best mulig avklaringer i forhold til overordnede 
myndigheter og planforhold, og se prosjektet i en større sammenheng for en bærekraftig 
stedsutvikling rundt knutepunktet Lørenskog stasjon. Det skal legges til rette for god medvirkning slik 
at aktuelle parter involveres på et tidlig tidspunkt. 

 
Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som 
inneholder alle tema i konsekvensutredningen. Samlet planmateriale skal ende opp i en godkjent 
reguleringsplan, både iht. Plan- og bygningsloven og Markaloven. 
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5 Beskrivelse av planområdet 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet avgrenses i nordvest av E6, i nordøst av Marka med Skjettenkollen, i øst og sør av skogs- 
og landbruksområder (som i kommunedelplan for Ødegården er avsatt til bolig, senter- og 
friområder), og i sørvest av avkjøringsarealer fra fv. 163, møbelbutikken Living og sikringssoner 
tilknyttet høyspenttraséer i Djupdalen. 
 

 
Flyfoto over planområdet med påtegnede eiendomsgrenser og vassdrag. Kilde: SNR-kart. 
 

5.2 Vassdrag 
Innenfor og tilgrensende planområdet renner to bekker, Svarttjernsbekken og Djupdalsbekken. 
Svarttjernsbekken renner fra Svarttjern i Marka i sørvestlig retning og sammenfaller med 
Djupdalsbekken rett øst for Living. Djupdalsbekken renner sørover (i Djupdalen) fra rør under E6.  

Bekkene er i henhold til kommunedelplan for differensiert vassdragsforvaltning klassifisert i 
”forvaltningsklasse 3”. Innenfor disse områdene skal vern av hovedtrekk i landskapet og områdenes 
landbrukstilknytning vektlegges.  

 

5.3 Topografi og vegetasjon/Landskap 
Planområdet er i dag hovedsakelig dominert av skog, med gran som dominerende treslag. Mot sør er 
det noen landbruksarealer. I følge registreringer utført av Siste Sjanse (nå BioFokus) i 2006, i 
forbindelse med konsekvensutredningsarbeid for KDP for Ødegården, kommer planområdet i kontakt 
med naturtypelokalitet 505 og 506, samt tilgrensende lokaliteter 504 og 507.  
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Registrertnaturtyper504,505,506og507i Rapporten«SisteSjanse»fra 2006.
(Konsekvensutredningfor KDPØdegården)

Lokalitet504:Naturtype”Dammer”,dami utkantenavSkårerødegården. Dammenble beskrevet
somliten, dypogvegetasjonsrik,ogsomen typiskkulturlandskapsdamsomharblitt liggendebrakki
mangeår. Dammenhar høyproduktivitet avsmåkrypsomer næringfor bådevoksnesalamandere
oglarvene,oger derfor velegnetyngledamfor salamandere.Arten regnessomsårbari Norge(DN
1999),mener relativt vanligi kulturlandskapeti Akershus.Lokalitetenble gitt verdiA (sværtviktig)
pågrunnavpåvistforekomstavliten salamander.(Dennedammenliggeri konflikt medregulertny
atkomstvei,oger derfor regulertflyttet til nord for Skårerødegårdeni plan-id 2011-5).

Lokalitet505:Naturtype:Gråor-heggeskogi leirravinei Svarttjernsbekkennord for Skåreødegården
(ikkeinnenforMarka).Naturtypener gitt verdienviktig (verdiB).Kommunedelplanener vedtatt med
utbyggingsområdersomberørerdeleravdennelokaliteten.Foreliggendeforslagtil planområde
berørervestredel avdennelokaliteten

Lokalitet 506:Naturtype:Gråor-heggeskog,liggeri enopprinneligravinedalsomi dager inneklemt
mellomhøyspentlinjeri østogE6i vest.Naturtypener gitt verdienlokalt viktig (verdiC).Lokaliteten
berøresavforeliggendeforslagtil planområde,ogdet vil værenaturligå sedennei sammenheng
medturvei/ forbindelseslinjertil omkringliggendeturområder.Lokalitetener viderebeliggende
innenforrødstøysoneiht. Vegvesenetsstøyvarslingskartfra 2010.

Lokalitet507:Naturtype:”Storegamletrær”. VedveienvedSkårerødegårdenståren almsom
tuntre. Diameterer ca.80cm.NaturtypengisverdiC(lokalt viktig).
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5.4 Bruk/Friluftsliv 
Skjettenåsen er mye brukt til friluftsliv for tilgrensende eksisterende boligfelt. Det går en tursti rundt 
Skjettenåsen som kalles Håkonsløypa. Denne fortsetter gjennom foreliggende planområde. Området 
ligger tett innpå E6 og er støyutsatt. Videre går det en gammel ferdselsvei mellom Tangerud gård, 
Skårerødegården og videre til Steinbekk. 

I Akershus fylkeskommune sitt turkart under er de blå linjene fotruter og de røde er skiløyper. Selve 
kryssingen fra Skjettenåsen øst for E6 til Gjelleråsmarka vest for E6 og videre til Lillomarka 
(Nordmarka) går under E6 nord for Living. Denne undergangen er en viktig forbindelse. Neste 
krysningspunkt under E6 er lengre nord (ved Gullhaug i Skedsmo kommune). 

 
Turkart, kilde: Akershus fylkeskommune 

5.5 Eksisterende bebyggelse og bruk av området 
Innenfor planområdet ligger Skårerødegården, som er et mindre gårdstun med tilgrensende 
landbruksarealer. På gårdstunet ligger fire bygninger; våningshus, låve, stabbur og et lite uthus. 
Våningshuset på Skårerødegården er oppført omkring 1740 og er senere påbygd. På tunet er det 
også et stabbur fra før 1900 (har vært flyttet), mens de øvrige bygningene er oppført på 1900-tallet. 
Våningshuset ble totalrenovert av Selvaag i 2012. 

I 1851 ble det avgitt grunn fra gården til jernbanen. (Lørenskog stasjon). I senere tid har det vært 
ridesenter på gården. Gårdstunet eies av Lørenskog Vinterpark AS og er bl.a. regulert til 
allmennyttige formål (se punkt 2). 
 

Planområde 
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Skårerødegården- våningshuset

Stabbur

Låve

Det liggereneneboligtomtmedbolig(eiesavLørenskogVinterparkAS)sentralt i planområdet,gnr.
106/ bnr. 78,Ødegårdsvei10E.Eneboligtomtenliggerutlagt someksisterendeboligformåli
kommuneplan.Det liggerénytterligereeiendom(gnr.106/ bnr. 8) tilgrensendeeneboligtomten.
Denneer ikkebebygdogliggerheller ikkeutlagt til boligformåli arealplanerfor området.Boligener
støyutsattog liggeri gulstøysonejf. Vegvesenetsstøysonekartleggingfra 2010.
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Ødegårdsvei10E

5.6 Trafikkforhold
Deter kort avstandfra planområdettil Lørenskogstasjon.Deter gjennomKDPfor Ødegården,samti
pågåendeplanprosesser,lagt til rette for ny atkomstvei/samlevei til Ødegårdenfra Rv.163.

Lørenskogstasjonharen unikbeliggenheti forhold til overordnetveinett beståendeavRv.163,Rv.
159ogE6.Det liggergodt til rette for etableringenavet kollektivknutepunktfra regionaleoglokale
bussruterogbil (innfartsparkering).

5.7 Miljøforhold

5.7.1 Støy
Planområdeter støyutsattfra biltrafikk,og innebærerbåderødeoggulestøysoner,jf. støyberegning
langshovedveinettet(sekart medstøyberegning).Allenyebyggetiltakskalbehandlesiht.
støyforskriften(T-1442/12).Støyforholdmåvidereberegnesfor tilgrensedeområdersompåvirkesav
tiltaket.
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Utsnitt fra Vegvesenets støyvarslingskart over området (hentet fra Vegvesenets hjemmeside) 

5.7.2 Motorcrossaktivitet 
Det er motorcrossaktivitet i området. Denne aktiviteten er ikke regulert. Aktiviteten drives på begge 
sider av E6, men i større grad på nordvestsiden av E6.  

5.7.3 Høyspentområde 
Anlegget ligger nær opp til to 300 kilovolts høyspentlinjer/overføringslinjer og en 67 kilovolt 
høyspentlinje helt i kanten av Skjettenåsen ned mot E6 (Djupdalen). Deler av høyspenttraséen er lagt 
i bakken. Det må vurderes om det er nødvendig å legge en lengre del av traséen i bakken og unngå 
byggeforbudssoner/faresoner nær høyspent. 

5.7.4 Energiforsyning 
Behov for tilført energi utover tiltakets eget energianlegg (se punkt 6.5) tilføres fra strømnettet og fra 
fjernvarmeanlegg i Lørenskog. Tiltaket ligger i konsesjonsområdet til BioVarme Akershus AS for 
fjernvarme i Lørenskog. Eventuell tilknytningsplikt for tiltaket vil avklares i det videre 
reguleringsarbeidet. 

 

5.8 Eierforhold 
Planområdet består i hovedsak av eiendom gnr. 106/ bnr. 196 (ca. 100 m2), gnr. 106/8 og 78 (med 
bolighus i dag). Innenfor Marka ligger eiendom 106/1. Lørenskog Vinterpark AS eier rettigheter til 
den delen som omfattes av planområdet. 
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6 Beskrivelse av tiltaket
6.1 Tiltaket
Tiltaketbeståravto deler.Denøvredelenbeståravskihallen,ogstrekkersegoppmot Marka.Den
nedredelenavtiltaket beståravtilhørendenødvendigefasiliteterognæringslokaler.Deter kun
utarbeidetforeløpigeskissestudier for området.Alle illustrasjonerer å ansesomforeløpigeoger ikke
juridiskbindende.

Illustrert/mulig organiseringav bebyggelse

6.1.1 Øvredel – foreløpigmulighetsstudie,skihallen
Bakketraseeneplanleggeså kunneværemellomca.100m ogca.480m lange,ogmellomca.20m og
ca.40m brede.Hallensgenerellehøydeer planlagtca.10m. Skihallensgrunnflateer påca.35000
m2.

Skihall

Parkering

Servicesenter

Resorthotell, kurs- og
konferansesenter

Undervisningslokaler

Leiligheter/hybler

Næringslokaler,butikker,
kontor



Lørenskog Vinterpark  
PLANPROGRAM 

 VINDVEGGEN AS 
Lørenskog Vinterpark AS 

   
   

   
 20.02.2014  22 av 33 
 

6.1.2 Nedre del - foreløpig mulighetsstudie, diverse bygningsmasse 
Et servicesenter vil kunne ligge i skihallens «varme sone» tilknyttet selve skihallen. Senterets høyde 
er vist illustrert opp til 6 etasjer. Resorthotell med kurs- og konferansesenter er foreløpig vist med 
høyde opp til 8-10 etasjer. Hotellet tenkes foreløpig å ha ca. 350 rom. I hotellet inngår en 
konferanseavdeling.  Som del av prosjektet vil det utredes muligheten for innpassing av høyhus. 
Idrettsgymnas/utdanning med tilhørende leiligheter/hybler for studenter tenkes lagt i tilknytning til 
skihallen i frittstående bygninger, på ca. 4 etasjer. 

Næringsarealer/-lokaler, butikker, arealer for helse- og treningssenter med evt. badeanlegg og 
kontor for leverandører til skisporten tenkes etablerert rundt eksisterende bygningsmasse, med 
høyder og skala tilpasset bygningsmasse på Skårerødegården (2 til 3 etasjer). 

Framtidig bygningsmasse, bebyggelsesstruktur og utforming vil avdekkes gjennom analyser og 
mulighetsstudier i forbindelse med planprosessen. 

 

6.2 Bruk 

6.2.1 Bruk av skihallen 
Primært vil skihallen benyttes til alpint og langrenn. Idrettene vil kunne foregå samtidig eller 
enkeltvis, noe som tilpasses av treningsbehov for aktive, sportsarrangementer og fritidsbruk for øvrig 
publikum, Skipark og barnebakker legges på eget område i anleggets kortere bakketraser. 
Permanente langrennsløyper anlegges i egne sløyfer med bredde 5m i bakkeløpene og langs bakkens 
yttervegger. Det går stolheis langs det lengste bakkeløpet fra bunnen av bakken og helt opp. 

Skihallen blir en viktig brikke i kompetanseutvikling for alle grener i Norges Skiforbund. Den vil være 
det primære treningsstedet utenfor konkurransesesongen for aktive fra hele Norge. Det vil videre 
være muligheter for etablering av et nytt vintersportsakademi, med synergieffekter mot ishallen som 
kommunen planlegger etablert på tilgrensende område. For leverandørindustrien betyr dette at 
testmulighetene og nærhet til innovatørene gir bedre utnyttelse av skuldersesongene. 

Skihallen gir også mulighet for diverse tilstelninger og arrangementer for både næringsliv og private. I 
tillegg vil den i reiselivssammenheng bidra til profileringen av Norge som vintersportsland ved at 
skihallen blant annet vil være en attraktiv destinasjon for turister. 

6.2.2 Bruk av tilhørende fasiliteter 
Servicesenteret i «varm sone» av skihallen etableres med skiutleie, testsenter og spesialbutikker for 
skisporten. Videre legges det til rette for fasiliteter som kan huse helse- og treningssenter med evt. 
badeanlegg. For aktive, grupper og lag øremerkes egne områder og innganger slik at bruk og logistikk 
blir så effektiv som mulig. 

Videre er det for ulike kundegrupper planlagt serveringssteder for mat og drikke. I tillegg vil det tilbys 
kontorarealer til virksomheter som driver med aktivitet i hallen eller i tilknytning til hallen. Dette 
gjelder virksomheter som for eksempel skikurs, treningssamlinger, tilstelninger, sportsarrangement, 
«events» og barnepass. 

Det planlegges et kurs- og konferansehotell tilknyttet skihallen med ca. 350 rom. Konferansedelen 
planlegges for opptil 1000 personer. 

Næringslokaler (hovedsakelig forretning og kontorer) tilsiktes leverandører til skisporten. 
Næringsarealene utformes som et bilfritt miljø. Målet er å skape en symbiose mellom aktiviteten i 
hallen og leverandørene som får lov å etablere seg i næringsarealene i bygningsmassen utenfor. 
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EksisterendebebyggelsepågårdsanleggetSkårerødegårdenvil værebindeleddetmellomskihallen
ogde tilreisendefra togstasjonensamtidigsomdet blir en overgangssonemot eksisterendeognytt
boligområde.Gården tenkessomen integrert del avnæringsarealeneogdeaktiviteterområdetvil
kunnetilby barn,ungdomogvoksne.

6.3 Nasjonalt samlingssted for skisporten
Nærings- ogservicearealeretableresi tilknytningtil skihallenslikat skianleggetsamletkaninneholde
allenødvendigefunksjonerogtilbud for brukerne.Etutstrakt tilbud bidrar til synergimellom
virksomhetene.Helhetstenkningogklaresammenhengermellomdeulikedeleneer nødvendigfor å
få finansiertet såkostbartidrettsanleggog for å leggetil rette for bærekraftigdrift.

Reguleringsplanenleggertil rette for skihall,servicesenteroget resorthotelltilpassetkurs- og
konferanseogfritidsreisendesomendel avdet totale anlegget.Forå kunnerealisereskihallen
etableresdet i tillegget robustsamlingsstedogkompetansesenterfor heleskisporteni Norge.I
planeneer det mulighetfor vintersportsakademi(idrettsgymnas),innkvarteringsmuligheterog
næringslokalerfor en næringsparkfor leverandørertil norskog internasjonalskisport.BådeNorges
SkiforbundogOlympiatoppensbreddesatsningønskerseg,oger tiltenkt, en sentralplass.

6.4 Terrengtilpasning
Selveskihallentilpassesogfølgerterrengformasjonenepåstedet.Dettegjørat tiltaket i størstmulig
gradnyttiggjørsegavområdetstopografi.Videregir dette et ønsketnaturligbakkeforløpog
minimererinngrepi terrenget.

Genereltvil hallenværeca.10m høy.Nedersti bakkenvil hallenshøydeøkesfor å tilpasse
tilstøtende,ny bygningsmasse.Dettevil blant annetgi innsyninn i skihallenfra publikumsadkomst,
hotellet ogservicearealene.

Tiltaketkryssermarkagrensafor at skibakkenskalfå nødvendigfall og lengde.Skihallennåropp til
kotehøyde+242,somgir bakkentilstrekkeliglengdeogfall. Skibakkenslengsteløpblir ca.480m lang
medenhøydeforskjellpåom lag80m/ i snitt ca.17%fall.

Illustrasjonenviserenmuligutformingavdenvarmesoneni skihallen
og skibakkeni bakgrunnen(kaldsone)
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6.5 Energiforhold 
Prosjektet planlegges med høye krav til miljøhensyn, lavt energibruk og effektivt energianlegg. 

Skihallen planlegges med et eget energianlegg for kjøle- og snøproduksjonsbehov, noe som også vil 
kunne gi et positivt energibidrag til den tilhørende bygningsmassen. Det totale behovet for tilført 
energi og den samlede energibalansen i tiltaket blir klarlagt i videre plan- og prosjektutvikling. 

En foreløpig løsning er at skihallens energianlegg baseres på grunnbrønner og varmepumper. 
Energianlegget vil brukes til å kjøle temperaturen i hallen, evt. til å fryse «gulvet» i hallen, og til et 
eget lukket snøproduksjonsanlegg. Dette lukkede anlegget er en ny måte å produsere snø på som 
bruker under halvparten av energibehovet ved tradisjonelt bruk av snøkanoner. Overskuddsvarmen 
fra varmepumpene som blir generert ved kjøling av hallen og snøproduksjon, vil kunne tilføres bl.a. 
skihallens varme sone og øvrig bygningsmasse. 
 
Tiltaket ligger i konsesjonsområdet til BioVarme Akershus AS for fjernvarme i Lørenskog. Eventuell 
tilknytningsplikt for tiltaket vil avklares i den videre prosjektutviklingen og reguleringsarbeid. Dette 
gjelder blant annet i forhold til tiltakets egenproduserte overskuddsvarme og eventuelt andre 
fornybare energikilder, som nevnt over. 

 

6.6 Alternativ beliggenhet 
Utvikling av Lørenskog Vinterpark er knyttet til de nevnte eiendommer i Lørenskog kommune og 
tiltakshaver (Lørenskog Vinterpark AS) eier det aller meste av grunnen i planområdet. Tiltakshaver 
har fokusert på å vurdere og begrunne egnetheten ved dette spesifikke området, og vurderer ikke 
alternative tomter for plassering av skihallen/vintersportsenteret (som nevnt innledningsvis i punkt 
1.1). 

 

7 Utredningsbehov 
 
Hensikten med konsekvensutredning (KU) er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en 
utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent når det fattes vedtak om 
planen. Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og 
samfunn. 

I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger med sikte på å avklare behov for utredning. I 
konsekvensutredningen skal utredningene gjøres for planforslaget. Det skal dessuten gjøres en 
sammenligning med 0-alternativet, som er forventet utvikling dersom ikke planforslaget 
gjennomføres. 

Flere tema vil være sammenfallende med de utredninger som ble gjennomført i arbeidet med 
kommunedelplan (KDP) for Ødegården. Der det er naturlig vil det vises til utredninger gjennomført i 
denne prosessen. Dette framkommer under de ulike vurderingstema. 

 

7.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer 
Planforslaget skal utredes ift. de planer og bestemmelser som er opplistet under punkt 2 i dette 
planprogrammet. Det skal spesielt gjøres rede for forholdet til gjeldende kommunedelplan for 
Ødegården og hvilke konsekvenser foreliggende prosjekt vil ha for kommunal planlegging. Her vil 
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bl.a. vurderinger i forhold til kommunens kjøp av tomt til bygging av ny ishall tas med. Det må videre 
vurderes hvilke konsekvenser planforslaget kan få for pågående kommuneplanrullering. 

 

7.2 Bebyggelsesstruktur, arkitektur, utforming 
Planforslaget vil innebære utbygging av relativt store bygningsvolumer og tilrettelegging for mange 
funksjoner. Et foreløpig «funksjonsprogram» viser at planforslaget vil kunne medføre næringsarealer 
(forretning/kontor), undervisningslokaler, et begrenset antall boliger, helse- og treningssenter m.m. 
Det vil kunne utarbeides flere scenarier i forhold til andel av de ulike formålene og omfang av 
virksomhetene. Mulighet for innpassing av et høyhus vil utredes. 

Estetisk og funksjonell utforming av både bygde og ubebygde arealer skal ivaretas på en helhetlig 
måte i planleggingen, inkludert innsatsveier for utrykningskjøretøy, tilrettelegging for felles 
avfallsløsninger, mv. Det vil vurderes bruk av en formingsveileder/helhetsplanlegger som ivaretar 
kvalitet på utbygging i henhold til intensjonene i planforslaget. Det vil videre være nødvendig å 
illustrere maksimal planlagt bebyggelse på en god måte, og hvordan prosjektet forholder seg til 
omgivelsene. Byggetrinn i utviklingen av prosjektet skal redegjøres for og illustreres. 

 

7.3 Konsekvenser for landskap/Fjernvirkning 
Anlagte veiarealer (spesielt E6) i nærheten av planområdet er dominerende i dagens landskapsbilde. 
Deler av planområdet ligger langt nede i en ravinedal ved Djupdalsbekken og har lite eksponering. 
Planlagt skihall vil plasseres så nøysomt som mulig i terreng og følge dagens naturlige skråning. Det 
er ønskelig at det skal utvikles et attraktivt område med gode arkitektoniske grep, og som framstår 
som et positivt landemerke. Ettersom skihallen og anlegget for øvrig er omfangsrikt og av en viss 
høyde, vil fjernvirkningen potensielt kunne være stor. En positiv fjernvirkning vil angivelig være 
ønsket fra alle hold med hensyn til anleggets lokale, regionale og nasjonale viktighet. Tilpasning til 
terreng og vegetasjon, utforming av området og bruk av materialer er viktig. Fjernvirkning og omfang 
av inngrep i landskap skal utredes. 

 

7.4 Miljøforhold 
Rapport om støy og øvrige miljøforhold som ble utarbeidet i forbindelse med KDP for Ødegården vil 
inngå som supplement til fagtema opplistet under.   

7.4.1 Støy 
Området er utsatt for trafikkstøy fra motorvei (E6) og fra Østre Aker vei/Lørenskogveien (riksvei 163). 
KU skal redegjøre for støyforholdene langs trafikkerte veier, og det skal dokumenteres at kravene i 
gjeldende retningslinjer kan tilfredsstilles for bebyggelse og utearealer. 

På nåværende tidspunkt antas det at foreslått bebyggelse (skihall) inntil støykildene vil kunne ha en 
skjermende effekt for både tilgrensende boligområder og friområder/Marka. Eventuell innvirkning på 
støyforhold for miljø og samfunn skal redegjøres i KU. Innen planområdet er det ansett at 
virksomhetene i seg selv ikke vil være støygenerende. 

7.4.2 Utslipp 
Det er i dag ingen utslippskilder innenfor planområdet. Og ny utvikling innebærer heller ikke utslipp 
til luft. Med utgangspunkt i trafikkutredningen skal KU redegjøre for luftforholdene langs veinettet 
etter gjennomføring av planen. 
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7.4.3 Forurenset grunn 
Det er ikke noe som skulle tilsi at området har forurenset grunn. KU skal redegjøre for dette. 

7.4.4 Grunnforhold 
Grunnforholdene skal utredes i KU. Stabilitet for prosjektet og tilliggende veinett skal belyses. 
Planområdet ligger delvis under maringrense, og mulig forekomst av kvikkleire skal redegjøres. 
Områdets radonaktsomhet skal framkomme i KU. 

7.4.5 Lokalklima og sol-/skyggeforhold 
I KU skal det redegjøres for lokalklimaet i området, og hvordan den nye bebyggelsen vil kunne få 
innvirkning på dette. Eventuell innvirkning både internt og i tilgrensende område skal redegjøres ved 
hjelp av overordnede vind- og solanalyser. 

 

7.5 Trafikk 
Rapporter om trafikk utarbeidet i forbindelse med KDP for Ødegården og tilgrensende 
næringsområder vil inngå som supplement til fagtema opplistet under. Det er igangsatt nye 
trafikktellinger i området i forbindelse med foreliggende planarbeid. Det vil kunne utarbeides flere 
trafikkscenarier i forhold til andel av de ulike formålene og omfang av virksomhetene. I tillegg vil 
relevante trafikkutredninger i forbindelse med kommuneplanrullering vurderes og eventuelt 
innarbeides i planforslaget. 

7.5.1 Fotgjengere og syklister 
Det er et mål at planområdet skal tilrettelegges for gående og syklister. Det er videre et mål at 
planforslaget skal ivareta og lette adkomst til friområder og Marka i umiddelbar nærhet av 
planområdet. KU skal redegjøre for dette. 

7.5.2 Kollektivtransport 
Kollektivdekning og antall reisende skal utredes. KU skal redegjøre for tilgjengelighet for gående til 
planområdet fra kollektivnettet. 

7.5.3 Atkomst og parkering 
KU skal redegjøre for løsningen med hensyn til atkomstforhold, parkeringsdekning, tilkomst for 
brann-, rednings-, og servicetrafikk. 

7.5.4 Trafikksikkerhet 
KU skal redegjøre nærmere for trafikksikkerhet for alle brukergrupper. 
 
7.5.5 Biltrafikk 
KU skal redegjøre for dagens trafikk og trafikkavvikling på tilliggende veier. Det utarbeides en 
trafikkanalyse som redegjør for trafikkgenereringen for dagens bruk samt vedtatte planer og viser 
trafikkmengder på veiene som resultat av forslaget, og hvorvidt det vil kunne oppstå 
kapasitetsproblemer i veinettet (både lokalt og overordnet veinett). 

 

7.6 Tilgjengelighet for allmennheten 

7.6.1 Generelt 
Planforslaget tenkes delvis å kunne erstatte sentrumsfunksjoner som skulle tillegges 
sentrumsområdet/felt S1 i KDP for Ødegården. Det vil derfor være naturlig å etablere allmennyttige 
funksjoner innenfor planområdet. Eksisterende fasiliteter og funksjoner i nærliggende områder vil 
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kartlegges. Organisering og strukturering av planområdet og kommunikasjonsårer for forskjellige 
brukergrupper til funksjoner både innenfor planområdet og i nærliggende områder skal vises. Skihall 
med tilhørende anlegg vil være et privat tiltak, men det er et mål at tiltaket skal være mest mulig 
tilgjengelig for allmennheten. KU skal redegjøre for dette. 

7.6.2 Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet vil bli lagt til grunn ved planlegging av planområdet. Dette skal omhandles i 
KU. 

 

7.7 Tilgjengelighet til Marka 
Temautredning «tilgjengelighet til natur- og friområder» datert 22.05.06 som ble utarbeidet i 
forbindelse med KDP for Ødegården vil inngå i utredningsarbeidet tilknyttet Marka. 

Det er et mål at planforslaget skal ivareta og lette atkomst til friområder og Marka i umiddelbar 
nærhet av planområdet. Forbindelse inn i Marka og mellom markaområdene på begge sider av E6 
skal sikres.  

Gangforbindelse under E6 nord for Living kan ivaretas ved at stien øst og vest for skihallen legges 
nord for hallen (se eksempel på omlegging under). Muligheter for omlegging av stiforbindelser blir 
utredet i det videre planarbeidet. 

Tilrettelegging for gangvei/opparbeidet stiforbindelse langsmed Djupdalsbekken skal redegjøres for i 
KU og implementeres i planområdet. 

 
Mulig omlegging av tursti rundt tiltak vises i stiplet grønn linje 
Mulig ny stiforbindelse langsmed Djupdalsbekken vises i stiplet blå linje 

 

7.8 Kulturminner/kulturmiljø 
Foruten gårdstunet ved Skårerødegården som er regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø er 
det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Da planområdet for det meste er ubebygget 
kan man ikke utelukke nye arkeologiske funn. KU skal redegjøre nærmere for 
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kulturminner/kulturmiljøer. Rapporter om arkeologiske undersøkelser tilknyttet KDP for Ødegården 
vil inngå i denne vurderingen. 

 

7.9 Naturmangfoldet 
Rapporten Siste Sjanse fra 2006 (se punkt 5.3) utarbeidet i forbindelse med KDP for Ødegården vil 
inngå som grunnlagsdokument i utredningsarbeidet tilknyttet naturmangfold. Konsekvenser for 
naturmangfold skal redegjøres i områder som bebygges.  Krav om flytting av salamanderdam vil 
ivaretas i planprosessen. 

 

7.10 Overvann/Flomveier 
Rapporten Vassdrag (se punkt 5.3) utarbeidet i forbindelse med KDP for Ødegården vil inngå i 
utredningsarbeidet for håndtering av overvann og vassdrag. 

7.10.1 Bekkelukking 
Svarttjernsbekken renner gjennom planområdet fra Marka mot sørvest til den treffer 
Djupdalsbekken. Dette vil nødvendiggjøre bekkelukking igjennom utbyggingsområdet. Konsekvenser 
for miljø, natur og flomsituasjoner skal redegjøres for i planmaterialet. 

7.10.2 Gangvei langs bekk 
Djupdalsbekken renner i vestre avgrensning av planområdet og går i rør under E6. Tilrettelegging for 
gangvei/ opparbeidet stiforbindelse langs bekkedraget skal redegjøres for i KU og implementeres i 
planområdet. 

 

7.11 Energibruk/Bærekraft 
Det skal redegjøres for energibruk og -behov for planlagte tiltak. Det skal vurderes hvilke energitiltak 
som vil være de mest effektive og miljøvennlige. Dette gjelder både i forhold til tiltakets 
egenproduserte overskuddsvarme fra skihallen og eventuelt andre fornybare energikilder (se også 
punkt 6.5). 

 

7.12 Sosiale og økonomiske virkninger 

7.12.1 Sosial infrastruktur 
Det er foreløpig tenkt at det kan være aktuelt med et begrenset antall boliger, eksempelvis 
innkvarteringsmuligheter tilknyttet idrettsgymnas/utdanning, i form av hybler/leiligheter for 
studenter og kanskje noen boliger for ansatte.  Behov for og omfang av boliger innenfor planområdet 
skal redegjøres for. 

Det er ikke tenkt tilrettelegging for barnehage eller grunnskole innenfor planområdet. Det er to 
områder avsatt til barnehage, og et område til skole, innenfor kort vei fra planområdet (jf. KDP 
Ødegården). En tilrettelegging for undervisning, hybler/leiligheter og andre fasiliteter tilknyttet 
planområdet skal redegjøres for i KU. Det vil videre vurderes behov for tilrettelegging av privat 
barnepass, lekearealer, evt. barnehage, tilsiktet behov for framtidig ansatte innenfor planområde. 
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7.12.2 Konsekvenser for barn og unge 
Planområdet vil inneholde fasiliteter som vil kunne være tiltrekkende for barn og unge. Ettersom 
planområdet delvis skal erstatte sentrumsfunksjoner som skulle tillegges sentrumsområdet/felt S1 i 
KDP, vil det være naturlig å etablere allmennyttige funksjoner innenfor planområdet. KU skal, utefra 
foreslåtte formål, utrede behov for tilrettelagt tilbud for barn og unge (utover tilbud som omfattes av 
skianlegget) samt redegjøre for konsekvenser av planforslaget for barn og unge. 

7.12.3 Konsekvenser for øvrig idrett 
Vinterparken vil være et samlingspunkt for idrett med diverse aktivitetstilbud. Det anses at 
planforslaget vil kunne legge opp til en synergieffekt med andre idrett (eksempelvis ishockey/curling i 
syd), orientering i Marka, med videre. Konsekvenser for øvrig idrett skal redegjøres for i KU. 

7.12.4 Teknisk infrastruktur/Økonomi 
Utbygging av området vil gjennomføres av private utbyggere med utgangspunkt i delområdene. 
Nødvendig infrastruktur tilknyttet tiltaket skal framkomme i planmaterialet, og det skal redegjøres 
for hvilke tilretteleggingstiltak som kreves. Varsling av igangsatte forhandlinger om utbyggingsavtale 
(UA) skjer parallelt med oppstartsvarsling av planarbeidet. 

Offentlig vei, offentlig gang-/sykkelvei, turveitraséer (også for tilliggende områder), vann-
/avløpsanlegg, flomsikring/ overvannshåndtering, bekkelukking (Svarttjernsbekken) og tilrettelegging 
for andre offentlige og allmennyttige tilbud innenfor eller tilknyttet planområdet vil kunne være 
aktuelle tema. 

7.12.5 Interessemotsetninger 
Det er pr. dags dato ingen kjente interessemotsetninger knyttet til tiltaket men dette vil tas opp i KU 
på bakgrunn av bl.a. innkomne merknader. 

 

7.13 Risiko og sårbarhet 
I forbindelse med planarbeidet skal det også gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne 
skal redegjøre for om, og hvordan, risikobildet kan endres ved utvikling i henhold til planforslaget. 
Skjematisk framstilling av alle tema innenfor risiko- og sårbarhet (etter mal fra Direktoratet for 
Sikkerhet og Beredskap, DSB) skal i tillegg følge saken. 

 

7.14 Handelsanalyse 
I forbindelse med at kommunen planlegger ny ishall på areal S1 (avsatt senterområde i 
kommunedelplan for Ødegården), kan sentrumsfunksjoner, deriblant forretning, og øvrige 
næringsfunksjoner innpasses i foreliggende planområde. Analyser/ vurderinger i forhold til omfanget 
av handel og forretningsvirksomhet skal utredes i KU. Tiltak i planen sees i forhold til Rikspolitiske 
bestemmelser om kjøpesentre, Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, Service og senterstruktur i 
Akershus og Kommunedelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i Lørenskog. 

 

7.15 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det er vesentlig at anleggsperioden legges opp slik at den gir minst mulig ulempe for tilliggende 
områder med hensyn på trafikkbelastning, støy, forurensning, mv. Vurdering av behov for midlertidig 
anleggsbelte/buffersone mot Marka skal vurderes. Oppsett for trinnvis utvikling over tid skal belyses i 
KU. 
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7.16 Tabelloversikt utredningstema 
Tabellen er en oversikt over alle hovedtema som skal være med i konsekvensutredningen. Det gjøres 
oppmerksom på at kolonnen Kjente informasjonskilder/ grunnlagsdokument ikke er uttømmende, og 
at det i planprosessen vurderes hvilke utredninger som må gjennomføres/ suppleres. 

 

Hovedtema Undertema Kjente informasjonskilder/ 
grunnlagsdokument 

Miljøforhold 

Støy • Støyvarslingskart, Statens 
Vegvesen 

• KDP Ødegården: Delutredning 
Støy/ Vibrasjoner/ Luftkvalitet 

• Folkehelseplanen i Lørenskog 

Utslipp • KDP Ødegården: Delutredning 
Støy/ Vibrasjoner/ Luftkvalitet 

• Folkehelseplanen i Lørenskog 

Forurenset grunn • (NGUs nettjeneste) 
• (NVEs nettjeneste) 

Grunnforhold 

Lokalklima • KDP Klima og Energi 
• KDP Ødegården: Delutredning 

Støy/ Vibrasjoner/ Luftkvalitet  
• NVEs nettjeneste 

Trafikk 

Fotgjengere og syklister • KDP Ødegården: Delutredning 
trafikk 

• Kommunens rammeplan for 
avkjørsler 

• Vegvesenets nettside 

Kollektivtransport 

Atkomst og parkering 

Trafikksikkerhet 

Biltrafikk 

Tilgjengelighet for 
allmennheten 

Generelt • Folkehelseplanen i Lørenskog 
• KDP Idrett og friluftsliv 

 
Universell tilgjengelighet 

 

Tilgjengelighet til Marka 

 

• KDP Ødegården: Delutredning 
Tilgjengelighet til natur- og 
friområder  

• Folkehelseplanen i Lørenskog 
• KDP Idrett og friluftsliv 
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• Fylkesmannens verneplan  

 

Kulturminner/kulturmiljø 

 

• KDP Ødegården: Delutredning 
Kulturmiljø og kulturminner 

• KDP: Kulturminnevernplan del I 
og II 

 

Konsekvenser for landskap/fjernvirkning 

 

• KDP for Differensiert 
vassdragsforvaltning i Lørenskog 

 

 

Naturmangfoldet 

 

• KDP Ødegården: Delutredning 
naturmiljø - Siste Sjanse 

• Fylkesmannens verneplan 
arbeid etter Markalovens § 11 

Overvann/Flomveier 

Bekkelukking 

 

• KDP for Differensiert 
vassdragsforvaltning i Lørenskog 

• KDP Ødegården: Delutredning 
Vassdrag og 
overvannshåndtering 

Gangvei langs bekk 

 

Energibruk/Bærekraft 

 

• KDP Klima og Energi 

Sosiale og økonomiske 
virkninger 

Sosial infrastruktur  

• (Forhandlinger om 
utbyggingsavtale varsles)  

• KDP Idrett og friluftsliv 

 

Konsekvenser for barn og 
unge 

Konsekvenser for øvrig 
idrett 

Teknisk 
infrastruktur/Økonomi 

Interessemotsetninger 

 

Etablering av handel-/ forretningsvirksomhet 

 

• RPB om kjøpesentre  
• FDP for handelsvirksomhet, 

service og senterstruktur i 
Akershus 

• KDP for handelsvirksomhet, 
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service og senterstruktur i 
Lørenskog 

 

Risiko og sårbarhet 

 

• KDP Ødegården: ROS-vurdering 
• Overordnet risikokartlegging for 

kommunene på Nedre Romerike 

 

Konsekvenser i anleggsperioden 

 

 

Forkortelser i tabellen: 
KDP: Kommunedelplan  
FDP: Fylkesdelplan 
RPR: Rikspolitisk retningslinje 
RPB:  Rikspolitisk bestemmelse 
NGU: Norges geologiske undersøkelse 
NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat 
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8 Arbeidsopplegg og metodikk 

8.1 Generelt 
Konsekvensutredningen skal omfatte beslutningsrelevante tema og vil bli innarbeidet som en del av 
planbeskrivelsen. Utredningene vil bli tilpasset tiltakets omfang. Det legges vekt på at analysene skal 
være kortfattet og beslutningsrelevante. Avbøtende tiltak skal vurderes. 
 
I konsekvensutredningen vil utbyggingen bli vurdert opp mot 0-alternativet. 

8.1.1 Alternativer 
Det foreligger kun ett alternativ til utbygging. Referansealternativet, eller 0-alternativet, medfører 
ingen tiltak i området. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av 0-alternativet beskrives, og 
det skal redegjøres for forskjeller mellom 0-alternativet og utbyggingsalternativet. 

 

8.2 Gjennomføring av planarbeidet 
Prosessen er beskrevet under kapittel 1.4. 

8.2.1 Informasjon og medvirkning 
Planprogrammet (og senere reguleringsplanforslaget) legges ut på offentlig ettersyn. Tiltakshaver og 
planmyndighet har som målsetting å gi god informasjon om planarbeidet slik at alle parter har innsikt 
i prosessen, i foreslåtte løsninger og konsekvenser av disse. Slik informasjon vil først og fremst bli gitt 
gjennom informasjonsmøter og møter med berørte myndigheter samt ved å legge ut alle 
dokumenter på kommunens hjemmeside. 

8.2.2 Tidsplan 
Planprogrammet antas å bli fastsatt våren 2014. 
Målsettingen er at reguleringsplan skal bli utarbeidet og vedtatt i løpet av vinteren 2014/15. 
Anlegget bør kunne åpnes i 2017. 
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