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Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig 

Auke (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert (A), 
Gunn von Krogh (A), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV), Tore 
Wilken Nitter Walaker (V) 

Fravær: Sverre Lorentzen (H), Anne-Lise Bergenheim (V) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 18.03.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 18.03.2014 
 

Åpen halvtime: 
 
Ole Peder Aannestad, styreformann i sameiet Jacob Aalls gate 5 og Katrine Boge, Jacob Aalls gate 
7 hadde ordet til Mibu-sak 38/14, BU-sak 79/14, Jacob Aalls gate 3. 
Bjørn Solheim, leder av Frogner svømmeklubb , samt Åsne Seierstad og Kari Ruud hadde ordet til 
Mibu-sak 42/14, BU-sak 83/14, Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse 
og trivsel. Bystyremelding 2/2013. Badeanlegget på Ruseløkka skole. Helårssvømming på 
Frognerbadet. 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 ble enstemmig godkjent  
 

Sak 27/14 
BU-sak 
45/14 
 

Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende søknad om bruksendring 
for 300 m2 i Jacob Aalls gate 28, 1. etasje fra kontor til servering.  
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med forutsetning at gjeldende 
krav og retningslinjer blir oppfylt (tilgjengelighet for forflytningshemmede, 
ventilasjon, støy, brann mv). 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle krav fra Byantikvaren blir etterkommet.  
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Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A) og Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget går ikke inn for omsøkt bruksendring. 
 
De to vedtaksforslagene ble satt opp mot hverandre. 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (2A, 1SV) 
 
 

Sak 37/14 
BU-sak 
64/14 
 

Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai  
Anmodning om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende forslag om kombinert 
småbåthavn og cruisekai på Filipstad. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende cruisekai på Filipstad, bl.a. 
sak 365 og 364/10 – 21.12.2010, samt sak 325/10 – 30.11.2010 (vedtak følger 
vedlagt): ”En eventuell reduksjon av småbåtplasser langs Frognerstranda må 
kompenseres innenfor Filipstad planområde.” 
 
Bydelsutvalget har tidligere gått inn for en løsning hvor nåværende kai på 
Filipstad brukes som reservekai for cruisebåter med eksisterende utforming. 
Denne løsning er også anbefalt av Byantikvaren.  
 
Bydelsutvalget ser behovet for en sentrumsnær gjestehavn for familie- og 
småbåter i Oslo, og oppfatter den foreslåtte plasseringen som heldig. 
Bydelsutvalget mener den foreslåtte løsningen med flyteelementer i betong i en 
bredde på 5 – 8 meter ut fra kaifront, og med en sammenhengende lengde på 3 - 
400 meter vil ødelegge opplevelsen av den historiske kaifronten.  
 
Bydelsutvalget foreslår at Filipstadkaia utgår som reservekai for cruiseskip, og at 
det legges opp til gjestehavn langs kaia i materialer og utførelse som er tilpasset 
den historiske kaifronten. 
 
Forslag til vedtak fra H: 
Avsnitt 3, 4 og 5 utgår og erstattes med følgende tekst: 
Bydelsutvalget er positiv til småbåthavn på Filipstad, men mener dette bør sees i 
sammenheng med hovedplanen for Filipstad og ønsker å komme tilbake til dette 
da. 
 
Forslag til vedtak med endring fra H ble vedtatt mot 1 stemme (1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende forslag om kombinert 
småbåthavn og cruisekai på Filipstad. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende cruisekai på Filipstad, bl.a. 
sak 365 og 364/10 – 21.12.2010, samt sak 325/10 – 30.11.2010 (vedtak følger 
vedlagt): ”En eventuell reduksjon av småbåtplasser langs Frognerstranda må 
kompenseres innenfor Filipstad planområde.” 
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Bydelsutvalget er positiv til småbåthavn på Filipstad, men mener dette bør sees i 
sammenheng med hovedplanen for Filipstad og ønsker å komme tilbake til dette 
da. 
 
 

Sak 38/14 
BU-sak 
79/14 
 

Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende ønsket 
omregulering av del av eiendommen Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111.  
 
Bydelsutvalget er positiv til forslaget om å omregulere det areal som i dag er i 
bruk som garasjer for 6 biler til boligbebyggelse i 5 etasjer med fellesfunksjoner i 
1. etasje.  
 
Bydelsutvalget mener både forslagets alternativ I og II vil gi kvalitativt langt 
bedre uteoppholdsareal for de beboere som sogner til utearealet, og ikke minst vil 
dette kunne gi gode og trygge lekearealer for barn. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at etablering av uteoppholdsareal med lekemuligheter 
for barn blir nedfelt som rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsene, og 
stilles som en forutsetning for bygging av boligblokken. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at ansvaret for felles uteområde blir avtalefestet i en 
juridisk holdbar avtaleform mellom de berørte partene. 
 
Forslag til endret vedtak fra H: 
Avsnitt 2-5 utgår og erstattes med følgende tekst: 
Bydelsutvalget har følgende spesielle og konkrete innspill til oppstartmøte: 
Ved å eventuelt bygge i en bakgård må en ta særlig hensyn til alle parter. 
Bydelsutvalget ber om at alle eiendommer i kvartalsstrukturen nabovarsles, selv 
om de ikke har tilstøtende eiendomsgrense til tiltakshaver. 
 
Bydelsutvalget er gjort kjent med at det i 1990 ble behandlet en reguleringssak 
for samme eiendom, og ber om at denne legges ved saken. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for høringsinstanser. 
 
Forslag til endret vedtak fra V og SV: 
Bydelsutvalget ser at et gårdsrom foreslås ytterligere fortettet. Dette vil innvirke 
på de øvrige – og nye – eiendommenes sikt og følelse av innestengthet når man 
bruker vinduene i bakgården.  
 
Bydelsutvalget viser til reguleringen fra 1990 da et tilsvarende forslag ble 
nektet/avvist. 
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Bydelsutvalget er negativ til å omregulere arealet som i dag er i bruk som 
garasjer. 
 
Forslag til vedtak falt enstemmig 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble satt opp mot forslag fra V og SV. 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble vedtatt mot 2 stemmer (1V, 1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende ønsket 
omregulering av del av eiendommen Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111.  
 
Bydelsutvalget har følgende spesielle og konkrete innspill til oppstartmøte: 
Ved å eventuelt bygge i en bakgård må en ta særlig hensyn til alle parter. 
Bydelsutvalget ber om at alle eiendommer i kvartalsstrukturen nabovarsles, selv 
om de ikke har tilstøtende eiendomsgrense til tiltakshaver. 
 
Bydelsutvalget er gjort kjent med at det i 1990 ble behandlet en reguleringssak 
for samme eiendom, og ber om at denne legges ved saken. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for høringsinstanser. 
 
 

Sak 39/14 
BU-sak 
80/14 
 

Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4 
Forslag til detaljregulering 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 03.03.2014 til 14.04.2014 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å fremme eventuelle bemerkninger til planforslag for 
Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4. 
 
Bydelen har tidligere hatt saken til uttalelse 20.11.2012 – sak 327/12, vedtak 
følger vedlagt. Bydelsutvalget viser for øvrig til en tilsvarende sak i Arbins gate 3 
- 14.06.2011 – sak 150/11, hvor bydelsutvalget støttet søkers forslag til 
omregulering fra bolig til hotell/overnatting. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til omregulering av eiendommen til 
Bebyggelse og anlegg - hotell/overnatting og Hensynssone H570 – bevaring 
kulturmiljø. Forslaget anbefales av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. 
 
Forslag til endring fra Beate Brovig Auke (H): 
Siste setning i forslaget utgår. 
 
Forslag til vedtak fra V: 
Bydelsutvalget anser at forslaget til omregulering ikke følger opp den 
overordende satsingen på boligutvikling, selv om normen for leilighetsfordeling 
ikke gjelder spesifikt for denne bydelen, så er Ruseløkka et område under press 
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fra store kontorutvidelser og omgjøring til korttidsutleide leiligheter/hybler, som 
forandrer befolkningssammensetningen. En første omregulering til 
hotell/overnatting og faktisk omgjøring av større leiligheter med potensial til å 
bosette familier, vil kunne resultere i en søknad om reseksjonering, og da er 
situasjonen låst for framtida. 
 
Bydelsutvalget har lagt merke til at flere eldre bygårder i området Ruseløkka har 
blitt oppdelt i mindre leiligheter i de siste årene. Det var mange store leiligheter, 
men nå er det begynt å bli mange små leiligheter. Bydelsutvalget mener denne 
utviklingen ikke bør overdrives, da det på noe sikt vil være så få store leiligheter 
igjen, at det vil bli vanskelig å etablere seg dersom man trenger mer plass enn en 
liten leilighet. 
 
Bydelsutvalget anser at området vil endre karakter ved en for stor tetthet av 
hotell/overnatting med omreguleringen. Fjerning av større leiligheter, slik 
forslagsstiller vil gjøre ved å omgjøre 8 – 10 leiligheter til 35 små, vil bidra til å 
endre strøket ytterligere, til bare å kunne bosette enslige. Videre vil det i 
framtiden bli umulig å omgjøre disse leilighetene tilbake til større enheter, 
dersom befolkningssammensetningen skulle tilsi at det ble behov for flere større 
leiligheter i sentrum. 
 
Forslag fra V ble satt opp mot administrasjonens forslag med endring fra Beate 
Brovig Auke (H). 
 
Administrasjonens forslag med endring fra Beate Brovig Auke ble vedtatt 
mot 2 stemmer (1V, 1SV) 
 
 

Sak 40/14 
BU-sak 
81/14 
 

Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Detaljregulering 
Underretning om offentlig ettersyn 03.03.2014 – 14.04.2014 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med bemerkninger til forslag til 
detaljregulering for Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak (vedlagt), sak 184/13 – 
18.06.2013 og sak 50/13 – 26.02.2013. 
 
Bydelsutvalget anbefaler forslaget med tilsvarende forbehold som Plan- og 
bygningsetaten (at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien fjernes, utnyttelsen 
senkes, tekniske takoppbygg inkluderes i bebyggelsens hovedvolum, 
byggegrensen innstrammes, utadrettet virksomhet sikres plassert i 1. etasje mot 
Sørkedalsveien og Fr Nansens vei med egen inngang til virksomhet som vendes 
mot fortau, parkering for næring etableres etter minimumsnorm ….), men vil ikke 
anbefale etablering av boliger på dette området som synes ikke å kunne 
tilfredsstille foreslått norm for uteoppholdsareal. 
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Forslag til endret vedtak fra H: 
Siste avsnitt utgår og erstattes av følgende tekst: 
Bydelsutvalget anbefaler forslag til detaljregulering for Sørkedalsveien 8. 
 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det etableres flere boliger i bydelen og 
nærme kollektivknutepunkt. Mangel på utearealer anses som kompensert for ved 
nærhet til Frognerparken. 
 
Bydelsutvalget støtter at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien opprettholdes som 
i dag. 
 
Forslag til tillegg til vedtak fra V: 
Bydelsutvalget ønsker flere høyhus i dette området og anser denne tomten som 
gunstig for høyhus. 
 
Forslag til tillegg til vedtak fra V falt mot 2 stemmer (1V, 1F) 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble stilt opp mot forslag fra administrasjonen. 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble vedtatt mot 3 stemmer (2A, 1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med bemerkninger til forslag til 
detaljregulering for Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak (vedlagt), sak 184/13 – 
18.06.2013 og sak 50/13 – 26.02.2013. 
 
Bydelsutvalget anbefaler forslag til detaljregulering for Sørkedalsveien 8. 
 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det etableres flere boliger i bydelen og 
nærme kollektivknutepunkt. Mangel på utearealer anses som kompensert for ved 
nærhet til Frognerparken. 
 
Bydelsutvalget støtter at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien opprettholdes som 
i dag. 
 
 

Sak 41/14 
BU-sak 
82/14 
 

Skatetilbud og skateanlegg 
Høring vedrørende planutkast 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill på utkast til Plan for skatetilbud og 
skateanlegg i Oslo. Bydelsutvalget har tidligere, i sak 156/11 – Breddeidrett – 
tilbud til barn og unge uttalt seg positivt til bl a etablering av skatepark, 
sandvolleyballbane, ballbinge, streetbasket, samt lekeborg på Bygdøy og har 
foreslått nåværende arealer og fremtidig strandpromenade på Filipstad som et 
egnet sted. 
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Bydelsutvalget mener høringsutkastet gir en grundig innføring i skating som 
sportsaktivitet, og en detaljert beskrivelse av de ulike typene av skating. Dette er 
et godt grunnlag for videre arbeid med å vurdere etablering av ulike typer anlegg. 
 
Bydelsutvalget har merket seg følgende planlagte forslag i bydelen:  
Ruseløkka skole – DIY-betongpark, byggemeldes våren 2014, Frognerkilen – 
flytting av elementer, skatelitedekke, mini/spinerampe fra Vika, etablere buer. 
Avklaringer pågår. 
Planutkastet foreslår i tillegg anlegg av ulike typer på følgende plasser: Filipstad 
brygge, Tinkern park, Framnesveien, Skillebekk samt Huk/Bygdøy, ved 
parkeringsplassen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at valg av sted vurderes i nært samarbeid med bydelen, og 
vil i denne sammenheng nevne at bydelens ungdom nylig har foreslått Colosseum 
torg og Vigelandsparken som egnede plasser for ulike typer skateanlegg. 
Bydelsutvalget ber om at disse forslagene blir vurdert i det videre arbeidet med 
skateplanen. 
 
Bydelsutvalget ber også, med henblikk på de begrensede arealer som er 
tilgjengelige,  
at skaternes behov for anlegg blir vurdert opp mot allmennhetens behov for 
rekreasjonsområder, samt andre spesielle gruppers behov. Bydelsutvalget 
etterlyser kreative løsningsforslag til multibrukbare, aktiviserende friarealer i 
bydelen.  
 
Forslag til tillegg fra V: 
Bydelsutvalget ønsker at Bymiljøetaten i forbindelse med byggemelding av DIY-
Betongpark nedenfor Ruseløkka skole, lager en helhetlig plan for hele denne 
delen av tomta i trekanten Cort Adelers gate – Løkkeveien – Ruseløkkveien. 
Bydelsutvalget ønsker spesielt at Bymiljøetaten vurderer en bane for 
sportsaktiviteter i tillegg til skatepark, som kan brukes av barn i bydelen og på 
skolen. 
 
Forslag til vedtak med tillegg fra V ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 42/14 
BU-sak 
83/14 
 

Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel 
Bystyremelding nr 2/2013 
 
Badeanlegget på Ruseløkka skole 
Helårssvømming på Frognerbadet 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar Bystyremelding nr 2/2013, Strategi for et bedre bade- og 
svømmetilbud i Oslo – for økt folkehelse og trivsel, Byrådssak 228/13 til 
orientering, og vil bemerke følgende: 
 
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort 
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til fem år. 
Bydelsutvalget ønsker at muligheten for ombygging til helårsanlegg vurderes i 
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denne sammenhengen.  
 
Bydelsutvalget tar utgangspunkt i at Bademeldingen ønsker å sikre at alle barn 
tilegner seg tilstrekkelige svømmeferdigheter, og mener at det er viktig at elevene 
tilbys nødvendig opplæring i skolen. Bademeldingen forutsetter også at skolenes 
behov for lokal bassengkapasitet skal vurderes. 
 
Ruseløkka skole er en av fem 1‐10. trinns ‐ skoler i bydel Frogner. (inkl den 
franske skole). Skolen ble åpnet i 1871 og har i dag 510 elever fra mer enn 30 
nasjoner. Ruseløkka skole har et badeanlegg til svømmeopplæring som ble tappet 
tomt i 2010 pga lekkasje. Da skolebadene i Oslo ble kartlagt av Utdanningsetaten 
for en tid tilbake valgte daværende byråd å prioritere istandsetting av 
badeanleggene på de skolene som hadde flest elever i den aldersgruppe som har 
krav på svømmeopplæring. Ruseløkka skole ble derfor ikke prioritert.  
 
Bydelsutvalget anser at badeanlegget ved Ruseløkka skole egner seg godt til 
opplæring for de som ennå ikke har lært å svømme, og er et viktig tilbud til en 
fjordnær bydel med høy andel av innvandrerbarn. Elevene fra de 
nærmestliggende skolene i bydelen (Uranienborg og Bygdøy) har benyttet 
skolens badeanlegg til svømmeopplæring. Tidligere kunne derfor også disse 
elevene få mer enn de minimum 10 timene Opplæringsloven krever fordi 
badeanlegget var tilgjengelig. På Ruseløkka skole var det vanlig med 
svømmetrening også for yngre årsklasser. Når svømmeanlegget befinner seg 
langt unna, gjør den obligatoriske svømmeopplæringen at de 10 timene også må 
spise av tilgrensende timetall. Lang reisevei til svømmebasseng har følgelig 
kostnader både miljømessig og økonomisk. Frogner bydel mangler svømmetilbud 
til sin barnebefolkning og kan ikke godta at et svømmebasseng som finnes ikke 
settes i stand.  
 
Bydelsutvalget vil derfor be Byrådet sørge for at badeanlegget ved Ruseløkka 
skole settes på dagsorden igjen. Undervisningsbygg bør i den forbindelse snarest 
få i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag for rehabilitering av dette 
badeanlegget. 
 
Forslag til endring (kursiv) og tillegg i avsnitt 2 fra Elisabet Parmeggiani (H) og 
Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort 
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til fem år. 
Bydelsutvalget vil at muligheten for ombygging til helårsanlegg inkluderes og 
prioriteres i denne sammenhengen. Et innspill til dette er ”Moskvamodellen” 
med helårs utendørs anlegg. 
  
Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H): 
Bydelsutvalget vil også henvise til tidligere vedtak om nytt badeanlegg på 
Filipstad/Hjortnes og på sporområdet ved Majorstuen stasjon og forutsetter at 
disse muligheter innarbeides i Bademeldingen. 
 
Forslag til vedtak med endringer og tillegg fra Elisabet Parmeggiani (H), Ulf 
Hordvik (H) og Bjarne Ødegaard (H) ble enstemmig vedtatt 
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VEDTAK: 
Bydelsutvalget tar Bystyremelding nr 2/2013, Strategi for et bedre bade- og 
svømmetilbud i Oslo – for økt folkehelse og trivsel, Byrådssak 228/13 til 
orientering, og vil bemerke følgende: 
 
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort 
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til fem år. 
Bydelsutvalget vil at muligheten for ombygging til helårsanlegg inkluderes og 
prioriteres i denne sammenhengen. Et innspill til dette er ”Moskvamodellen” med 
helårs utendørs anlegg. 
 
Bydelsutvalget tar utgangspunkt i at Bademeldingen ønsker å sikre at alle barn 
tilegner seg tilstrekkelige svømmeferdigheter, og mener at det er viktig at elevene 
tilbys nødvendig opplæring i skolen. Bademeldingen forutsetter også at skolenes 
behov for lokal bassengkapasitet skal vurderes. 
 
Ruseløkka skole er en av fem 1‐10. trinns ‐ skoler i bydel Frogner. (inkl den 
franske skole). Skolen ble åpnet i 1871 og har i dag 510 elever fra mer enn 30 
nasjoner. Ruseløkka skole har et badeanlegg til svømmeopplæring som ble tappet 
tomt i 2010 pga lekkasje. Da skolebadene i Oslo ble kartlagt av Utdanningsetaten 
for en tid tilbake valgte daværende byråd å prioritere istandsetting av 
badeanleggene på de skolene som hadde flest elever i den aldersgruppe som har 
krav på svømmeopplæring. Ruseløkka skole ble derfor ikke prioritert.  
 
Bydelsutvalget anser at badeanlegget ved Ruseløkka skole egner seg godt til 
opplæring for de som ennå ikke har lært å svømme, og er et viktig tilbud til en 
fjordnær bydel med høy andel av innvandrerbarn. Elevene fra de 
nærmestliggende skolene i bydelen (Uranienborg og Bygdøy) har benyttet 
skolens badeanlegg til svømmeopplæring. Tidligere kunne derfor også disse 
elevene få mer enn de minimum 10 timene Opplæringsloven krever fordi 
badeanlegget var tilgjengelig. På Ruseløkka skole var det vanlig med 
svømmetrening også for yngre årsklasser. Når svømmeanlegget befinner seg 
langt unna, gjør den obligatoriske svømmeopplæringen at de 10 timene også må 
spise av tilgrensende timetall. Lang reisevei til svømmebasseng har følgelig 
kostnader både miljømessig og økonomisk. Frogner bydel mangler svømmetilbud 
til sin barnebefolkning og kan ikke godta at et svømmebasseng som finnes ikke 
settes i stand.  
 
Bydelsutvalget vil derfor be Byrådet sørge for at badeanlegget ved Ruseløkka 
skole settes på dagsorden igjen. Undervisningsbygg bør i den forbindelse snarest 
få i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag for rehabilitering av dette 
badeanlegget. 
 
Bydelsutvalget vil også henvise til tidligere vedtak om nytt badeanlegg på 
Filipstad/Hjortnes og på sporområdet ved Majorstuen stasjon og forutsetter at 
disse muligheter innarbeides i Bademeldingen. 
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Sak 43/14 
BU-sak 
84/14 
 

Navnsetting av plass mellom Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vil, i forbindelse med navnsetting av plassen mellom eksisterende 
Vestbanebygningen og nytt Nasjonalmuseum, nedsette en hurtigarbeidende 
komité. 
 
Bydelsutvalget gir arbeidsgruppen mandat til å ta kontakt med lokale 
velforeninger og historielag og forutsetter at det legges fram forslag til navn 
senest i politiske møter i juni – 2014.  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen ber om at de politiske partiene kommer med 
forslag til 3 medlemmer pluss 1 vara i arbeidsgruppen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 44/14 
BU-sak 
100/14 
 

Navnsetting av holdeplass i Bogstadveien 
 
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A): 
Saken sendes direkte til bydelsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra Bjarne Ødegaard (H): 
Saken tas opp til drøfting i Mibu 
 
De to forslagene til vedtak ble satt opp mot hverandre.  
 
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A) ble vedtatt mot 4 stemmer (3H, 1V) 
 
 
 
 

Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 45/14 
05/757 

Bogstadveien 1 – avkjørsel /adkomst til parkeringshus 
Underretning om korrigert plankart oversendt til po litisk behandling 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 46/14 
09/641 

Fylkesmannens vedtak i klagesak om midlertidig dispensasjon for oppføring 
av sikkerhetstiltak – Oslo kommune – Parkveien 35 – gnr 213 bnr 335 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 47/14 
14/181 

Forespørsel om bedre belysning i deler av Bydel Frogner 
Det ble varslet et ønske om å ta opp belysningsspørsmålet til behandling i senere 
møte. 
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Sak 48/14 
 

Ønske om bedre belysning i deler av Bydel Frogner 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 49/14 
13/971 

Søknad om tilskudd fra Oslo kommune og Bydel Frogner til bygging av KNS 
Seilsportsenter 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 50/14 
14/147 

Kostra 2013 – boliger 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 51/14 
 

Befaring Byutviklingskomiteen 12. 03.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 52/14 
 

Vestkantens nye fjordby 
Utstilling på DogA, mulighetsstudier for Vestkorridoren 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 53/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 25.02.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Eventuelt: Det ble orientert om at gamle linker til BU-vedtak som en tid har vært innaktive nå 

er reparert. 
 

 
Møtet ble hevet kl. 20.45 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 


