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Saker til behandling 

99/14 Russearrangement på Tryvann 2014 - Oppsummering fra ROK 

 
Arkivsak-dok. 13/01286-15 

Arkivkode.  215.7  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 99/14 

 

 

Saksframstilling: 
Saken er utsatt fra møte 22. mai 2014, sak 72/14. 

 

Representanter fra ROK gir bydelsutvalget en oppsummering av avviklingen av 

russearrangementene på Tryvann 2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar ROKs oppsummering av russearrangementene på Tryvann 2014 til 

orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 
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100/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 22. mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00021-7 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 100/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger protokollen fra møte i bydelsutvalget 22. mai 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 22. mai 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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101/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Arkivsak-dok. 14/00044-7 

Arkivkode.  031  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 101/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

HENSIKT 

Bydelsdirektøren utarbeider en driftsinformasjon til hvert BU-møte. Denne informasjonen 

erstatter ingen saker, men vil være et supplement om temaer det arbeides med i bydelens 

fagområder og funksjoner. Driftsorienteringen vil ikke bli forelagt de forskjellige utvalgene 

da driftsinformasjonen vil bli oppdatert med ny og relevant informasjon i forbindelse med 

utsendelse av tilleggssakskart og protokoller 3 dager før BU- møte.  

 

ORGANISASJON – GENERELT 

 Bydelen har avhold seminar for bydelens ledere og hovedtillitsvalgte. Et vellykket 

seminar med tema og fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring. 

 

Enhet for Økonomi (inkl IKT, felles drift og vedlikehold og fagsystemet Gerica) 

 Bydelens regnskapsresultat pr. 31.05.2014 viser et merforbruk på 15 mill. i forhold til 

budsjettforutsetningene. Egen BU-sak for regnskap på BU – kart 

 Enheten i samarbeid med HR systemets prosjektleder bidrar i systematisk opplæring 

av ledere knyttet til innføring av HR systemets funksjoner. For tiden er det 

selvbetjeningsløsningen som det arbeides med. Røa eldresenter, Fritidsklubben og 

Uteteamet er i innføringsfase. Nye rutiner for fraværsdokumentasjon og 

fraværsrapportering elektronisk er utarbeidet. 

 Enheten arbeider med tilrettelegging og innføringen av skanning av bilag og styrking 

av internkontroll knyttet til rollestruktur i bydelen. 

 Det arbeides med integrering av GOBO system for tildeling av bolig, vedtak og 

kontrakts forvaltning. Systemet benyttes av alle bydeler.  

 Ny modul (fleksimodulen) i GAT er under innføring i hjemmetjenesten. 

 Bydelen har startet innføringen av Gerica Plan på team øst 1. Oppstart for team vest 2 

starter opp i månedsskifte juni/juli. De «gamle» PDA ene skiftes fortløpende med nye 

smarttelefoner. 

 

Enhet for Sos/NAV 

 NAV sosialtjenesten har tom 31.05.14 bosatt 22 flyktninger. 16 av disse var fra kvote 

for 2013.  Barnevernet har bosatt en enslig mindreårig flyktning. Dette gjør at det er 

bosatt 29 av kvoten på 33 for 2013 og 7 av kvoten på 37 flyktninger for 2014. I tillegg 

planlegges det bosatt ytterligere 8 i juni. Planlagte bosettinger i mai er utsatt til juni på 

grunn av ferdigstillelse av kommunale boliger. Det har i første halvår vært flere ledige 

kommunale boliger, men dette er en situasjon som ikke nødvendigvis vedvarer. Det er 

utfordrende å skaffe boliger på det private markedet til flyktninger som bor på 
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asylmottak i andre deler av landet, og som har begrensede muligheter til å gå på 

visninger.  

 Nav sosialtjenesten ligger over måltall for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i mai. 

Det har vært økt pågang i 2014 sammenliknet med samme periode i 2013. NAV 

sosialtjenesten ligger på måltall for Kvalifiseringsprogrammet med 32 deltakere.   

 NAV sosialtjenesten har nå to felles prosjekter sammen med bydelene Ullern, Nordre 

Aker og Frogner. Felles for begge prosjektene er at begge omhandler tett oppfølging 

for å sikre at brukere skal komme i arbeid. Det ene prosjektet «jobbsjansen» starter 

opp i juni 2014 og «yrkesrettet norskoppfølging» videreføres. Det siste prosjektet har 

meget gode resultater og var i januar 2014 omtalt i Akersposten.  

 Prosjekt «forebygging og bekjempelse av barnefattigdom» videreføres i 2014. 

Sosial/NAV har fått midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hovedmålet for 

prosjektet er å sikre at ungdommer mellom (15) 18- 25 år får tidlig og rask avklaring, 

samt individuell og planmessig oppfølging mot arbeid og skole. 70 % av de som 

inkluderes i prosjektet skal formidles til jobb eller skolegang. Felles for alle er målet 

om at ungdommene skal bli uavhengige av ytelser fra NAV, og at de som mottar 

økonomisk sosialhjelp i denne aldersgruppen skal reduseres med 10 %. Prosjektet 

startet opp senhøstes 2013. Ungdommene i prosjektet følges tett opp og det er et godt 

samarbeid med Uteteamet om målgruppen. Et resultat av prosjektet er at det er 

opprette et ungdomsteam. Ungdomsteamet er opprettet for å få god oversikt og sikre 

god oppfølging av brukerne i målgruppen. Det er godt samarbeid mellom stat og 

kommune om ungdommene som kommer til NAV. Det er satt av tid til Drop- in hver 

onsdag mellom 12.00- 15.00 der det er ungdomskontakter fra stat og kommune som 

tar i mot ungdommene som kommer for avklaringer.  

 

Enhet for bestiller 

 Enheten har i mai arbeidet mye med omstillingen.  Arbeidsoppgaver fordeles og 

avklaringer foretas.  De ansatte berømmes for god innsats. 

 Det har også i mai vært stort press på enheten i form av mange og til dels krevende 

saker. 

 Enhetsleder har i mai vært på seminar med de ti mest folkerike kommunene i landet.  

Dette er et nettverk som arrangeres av KS og fra Oslo deltar Bydel Stovner, Bydel 

Nordre Aker og Bydel Vestre Aker i tillegg til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale 

tjenester. Her gjennomgås styringsdata på pleie og omsorg. I tillegg deles «best 

practice» mellom kommunene. Det arbeides nå med bedre styringsdata for tjenester til 

utviklingshemmede. Denne gangen var seminaret i Sandnes. Seminaret oppleves som 

svært nyttig og lærerikt. 

 Det utarbeides i disse dager et forslag til nye objektive kvalitetsindikatorer for 

hjemmetjenesten og bestiller.  Enhetsleder er med i en sentral gruppe som ser på dette. 

 

Enhet for barnehager 

 Nytt ABLU kull (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) starter opp høsten 

2014.  Bydelen har fått 4 plasser, fordelt på tre kommunale assistenter og en privat 

assistent. Studiet er deltid og strekker seg over 4 år. 

 Opptak; eksakte tall er fortsatt vanskelig å gi, men alle med rett til plass har fått / får 

tilbud om plass. Bydelen har ledig kapasitet i forbindelse med hovedopptaket og skal i 

den sammenheng hjelpe andre bydeler som har behov for det. Når alle barn med 

lovfestet rett er i varetatt, kan andre barn som har søkt i hovedopptaket tilbys plass. 
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Dersom det fortsatt er ledig kapasitet når hovedopptaket er avsluttet vil det gå ut tilbud 

til barn som har søkt etter fristen (01.03) og eventuelt de som fyller ett år utover 

høsten. 

 Enheten har hatt møte med private barnehager hvor det blant annet ble informert om 

språksatsningen til Oslo kommune og viktigheten av å følge opp satsningen også i de 

private barnehagene. 

 Det er gjennomført kurs for ansatte i kommunale og private barnehager i «bruk av I- 

pad som pedagogisk virkemiddel i barnehagen». 

 Prosessen rundt salg av barnehager går sin gang, arbeidet med verdivurdering av 

barnehagene pågår nå. Personalsituasjonen i de tre berørte barnehagene er som følger: 

I Midtstuen er bemanningen stabil, i Rønningen og Holmen har alle pedagogiske 

ledere sagt opp / sluttet. I Rønningen er det ansatt tre nye pedagogiske ledere og i 

Holmen er ledige stillinger lyst ut. Det er fokus på å ha kjente ansikt for barna ved 

oppstart etter sommerferien og grunnbemanning på plass. 

 

Enhet for barnevern 

 Regjeringen fremmet 14.05.14 forslag om å ta bort all statlig refusjon på Enslige 

mindreårige asylsøkere gjeldende fra 01.01.15. For vår enhet vil det kunne bety et 

årlig merforbruk sammenlignet med dagens forbruk på i overkant av kr 8 mill. Vi har 

4 enslige mindreårige flyktninger med lav alder og må følges opp i flere år fremover. 

Det arbeides med alternativ plassering av disse barna. 

 27.mai 2014 deltok fagkonsulent, stedfortreder og enhetsleder for barnevern i 

Forankrings – strategimøte for lokal implementering av Samhandlingsrutiner ved 

bekymring om vold og seksuelle overgrep mot barn. Alle barnevern, lokale 

politistasjoner og politiet sentralt var representert. Et meget viktig forankringsmøte og 

helt nødvendig å få tydelige og likelydende retningslinjer i en vanskelig og stadig 

økende problematikk. 

 Bekymringsmeldinger; Enheten har fremdeles ved utgangen av mai måned flere 

meldinger sammenlignet med samme tid i fjor. 

 Enheten har fremdeles stort sykefravær og økning i fht turnover. Dette resulterer i at 

det er store belastninger på de ansatte. Det arbeides med forbedringer på dette 

området. 

 

Ressursenhet for Barn og Unge   

 Fordelingen av støttepedagoger er klar med hensyn til de barna vi på nåværende 

tidspunkt vet skal ha spesialpedagogisk hjelp fra august. 

 Habiliteringsteamet for barn og unge har hatt oppsummering over sitt arbeid dette året: 

o Alle hjelpeskjemaer til bruk for koordinatorer er bearbeidet og ligger 

tilgjengelig i Kvalitetslosen. 

o Ny mal for Individuell Plan (IP) prøves ut. 

o Diskusjonsgrupper for koordinatorer har vært avholdt. 

o Seminar for koordinatorer er gjennomført. Der presenterte 

habiliteringstjenesten fra Ullevål og leder av Nic Waal (BUP) sine 

arbeidsområder. 

o To av teamets medlemmer sitter nå i delprosjekt gruppen knyttet til innføring 

web basert IP som er i gang i bydelen. Disse to vil bli ressurspersoner som skal 

bidra med veiledning i bruk og opplæring av verktøyet til koordinatorer.   

 Øvrig drift bærer nå, i hovedsak, preg av rapporteringer rundt det arbeid som er utført i 

løpet av dette halvåret knyttet til enkelt barn/ungdom. Rapporteringene går til foresatte 

og andre aktuelle eksterne instanser, og skal sendes ut før sommeren. 
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 Det er fortsatt stor pågang av henvisninger i forhold til behov for fysioterapi. 

 Enheten skal ha sitt årlige dagsseminar i slutten av juni. Der vil fokus være på 

evaluering av året og omstilling i forhold til enhetens fremtidige aktivitetsnivå. Det 

siste er et arbeid som er i full gang. 

 Det er gitt signaler om at oppussingen av Hovseterveien 88 vil bli ferdig i løpet av juli, 

og vi håper det går etter planen. Det betyr at Familiesenteret kan åpnes i løpet av 

september! 

 

Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 

 På Villa Ly er utearealene grønne og fine. I drivhuset er det tomatplanter, og det er i 

gang med beplantning rundt huset. Parkeringsplassen er rengjort, og det er tegnet opp 

parkeringsplasser. Hullene i stikkveien inn til Villa Ly er fylt igjen. 

 Cafe Lydia serverer middag hver dag, (50 kr), og det er nå kø av brukere som ønsker å 

være med på arbeidstrening. Cafeen er åpen hele juli måned. 

 Aktivitetssenteret på Villa Ly har stabilisert seg på et godt nivå. Faste og nye 

gruppeaktiviteter er i gang. Brukerundersøkelsen viste at brukerne ønsker trygge 

sosiale samlingspunkter med individuell oppfølging av aktivitet. Sommerprogrammet 

med turer og aktiviteter er lagt ut på nettet. Det er fellesferie-stengt 14. – 29. juli. Det 

er planlagt både sommerfest og andre uteaktiviteter fremover. 

 Det nye Vestre Aker aktivitetshus i Aslakveien14 A fremstår som et godt sted for 

brukere og en trivelig arbeidsplass for ansatte. De to avdelingene Aktivitetssenteret og 

Blåklokka har nå flere felles aktiviteter. Det vil også bli flyttet brukere fra 

Aktivitetssenteret til Blåklokka for å skaffe plass til nye brukere 

 Blåklokka har fått legat og penger fra Slemdal Lions til overnattingstur til Halden i 

august. Der skal brukerne være deltagere i TV programmet Allsang på grensen.  

 Røa Lions har også bidratt med midler til utemøbler til uteplassen. 

 Røde Kors Vest har sponset dagstur til Eidsvollsbygningen 1814. 

 Det arrangeres sommerfest for pårørende og brukere i Aslakveien 14 A i juni. 

 

Enhet for hjemmetjeneste og omsorgsbolig 

 Hjemmetjenesten har nå ansatt flere faste medarbeider i helgestillinger, noe som betyr 

mindre ressurser til vikarbyråer.   

 Ny modul (fleksimodulen) i GAT er under innføring i hjemmetjenesten. 

 Hjemmetjenesten har startet innføringen av Gerica Plan på team øst 1. Oppstart for 

team vest 2 starter opp i månedsskifte juni/juli. De «gamle» PDA ene skiftes 

fortløpende med nye smarttelefoner. 

 

Enhet for forebygging og rehabilitering  

 100 % driftsavtale for hjemmebehandling fysioterapi er nå besatt og startet opp 3. juni. 

Fysioterapeuten har god bakgrunn fra både bydel og institutt. Fysioterapeuter som 

bare driver hjemmebehandling deltar nå hver uke i enhetens koordineringsmøter. 

 Planlegging av dagsentertilbud med 35 plasser i lokaler i Hovseterveien 88 er i gang.  

 Årets medarbeidersamtaler er nær fullførte. De er særlig viktige nå i enhetens 

omstilling. Noe av det som har kommet frem gjennom samtalene er et ønske om en 

felles evaluerings- og planleggingssamling. Vi tar sikte på å gjennomføre dette i høst, 

ikke minst for å samle og ivareta de ansatte i endringsprosessen. 

 Byråd Aud Kvalbein har bedt om å få besøke Røa eldresenter 19. juni. Det blir et kort 

besøk der det blant annet det redegjøres for bruk av drøyt 660 000 som byrådet har 
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tildelt Røa eldresenter som øremerkede ekstra midler. Vinderen har blitt tildelt drøyt 

300 000. 

 Røa eldresenter rapporterer en økning i omsetning på 6,7 % i forhold til samme tid i 

fjor. Dette er nok dels pga økning i pris på fotterapi, men også kafeteriaen har økning i 

salg. 

 

Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Vi får svært gode tilbakemeldinger på våre førstehjelpskurs. 

 

Huskeregel ved brannskader:  

2-20.20 = 2 minutter i kaldt vann og 20 minutter i 20 graders vann 

 

Helsesøster har ved to anledninger den siste tiden fått konkrete tilbakemeldinger fra 

mammaer om at førstehjelpskurset har vært nyttig. Noen eksempel: en mamma fortalte 

at barnet hennes hadde brent seg, og hun var så glad for at hun visste konkret hva hun 

skulle gjøre. En annen mamma fortalte at det var mye lettere å takle barnets 

feberkramper, fordi hun hadde vært på førstehjelpskurs.  

En barnehageansatt har gitt tilbakemelding om at barnehagen har lagt om rutinene 

rundt servering av pølser, fordi flere foreldre hadde vært på kurs og fått vite at barn 

under 3 år skal ha pølsen delt på langs  Førstehjelpskurs er viktig forebygging. 

 Helsesøster på ungdomsskolene har de siste ukene hatt kjønnsdelte samtalegrupper på 

9. trinn. Over 200 elever har vært innom sin helsesøster så langt. Temaene i gruppene 

har vært selvbilde, grenser og seksualitet. 

 Konformitetspresset er stort hos mange skoleelever. Flere helsesøstre er bekymret for 

elever som opplever et stort press på kleskoder og væremåter. Denne utfordringen vil 

bli tatt opp med skolens ledelse. 

 Rustesting av ungdom i skolehelsetjenesten skoleåret 2013/14 

Frivillig: 

Omfatter elever som har en avtale med politiet eller helsesøstre om frivillige prøver 

innenfor en gitt tidsramme. 

7 elever har hatt regelmessig oppfølging en gang i uken og avlagt bortimot 100 

urinprøver hos helsesøster.  

Påtale: 

 Eleven er pålagt av politiet å ta urinprøver innenfor en gitt tidsramme. 3 elever med 

slike pålegg har fått lov til å avlegge urinprøve hos skolehelsesøster en gang i uken. 

De skal helst avlegge urinprøvene på helsestasjon for ungdom, men får dispensasjon 

av ulike grunner. Ca.50 slike urinprøver er sendt til OUS, Ullevål.  

 Noen elever har kontrakt på ett år og noen på et halvt år. Her har helsesøster regnet 

med 38 uker som er antall skoleuker i ett år. Noen går bare en periode og noen utvider 

kontrakten sin og går så lenge eleven/skolehelsesøster/foresatte/politiet/barnevernet 

finner det hensiktsmessig. Dette arbeidet fortsetter også neste skoleår.  

 

Enhet for forebygging barn og unge 

 Uteteamet jobbet natt til 17. mai. Det var en slåsskamp mellom ungdom i to ulike 

russebusser. Politiet ble varslet, og sitasjonen kom under kontroll. Ellers var dette en 

vanlig fredagskveld. 

 En ny trend er at yngre ungdom må betale for å være med og «rulle» på bussene, 

inngangspenger rett og slett. 



 

 10  

 Vi har begynt å felte mandager i storefri på Hovseter. Vi har observert at flere ungdom 

har begynt å røyke igjen, fortrinnsvis sigaretter. Både gutter og jenter gjør dette, og det 

er stort sett ungdom på tiende trinn. 

 Familieterapeut har fullført kurs i narrativ terapi. 

 Jenter fra Idrett og Utfordringsgruppa har arbeidet på Miniøya med ansiktsmaling. De 

fikk arbeidspraksis og referanser. 

 Uteteamet har fått flere henvendelser fra ulike barneskoler. Vi hjelper familier der 

barna er i ferd med å utvikle atferdsproblemer. Tidlig intervensjon. 

 Uteteamet har skrevet innlegg til Bry deg Komiteen på Midtstuen skole. Tiltaket er 

rettet mot foreldre. 

 Det har vært gjennomført rusundersøkelse på 9. 10. og 1. vg trinn. Resultatene av 

undersøkelsen kommer over sommeren. Skolene og bydel vil sammen finne ut av 

hvordan resultatene skal legges frem for elever og foreldre. 

 Nærmiljøkontakts engasjement går ut 30.06. Hun er ansatt ut året i 50 % stilling. 

 Etter konfliktsituasjoner på Hovseter på kveldstid der mange barn i området har vært 

involvert, har nærmiljøkontakt tatt kontakt med mødre for å samles og snakke om hva 

vi sammen kan gjøre for å bedre situasjonen. Barna er ute svært sent om kvelden, det 

har vært gjort hærverk og det er klager fra naboer. Mødrene ønsker selv også å snakke 

med hverandre og er positive. Følgende er agenda for gruppa:  

1) Snakke om «policy» for innetider og hvordan de kan fastholde disse rammene.  

2) Positive tiltak vi kan gjøre sammen for barna, eks: fotballturnering, natteravn 

(forslag fra mødrene) 

3) Knytte kontakt mødre imellom for at de kan støtte hverandre.  

 Det har vært effektfullt med den intensive innsatsen som har blitt gjort rundt 

leksehjelpen nå før sommerferien. Som lovet skal guttene få være med på Tusenfryd 

hvis de har oppmøte syv ganger før sommerferien. Det er nå kun en uke igjen, og det 

ser ut som gutta kommer til å klare det.   

 Nærmiljøkontakten har kontakt med flere barn som ikke har noe ferietilbud i sommer. 

Det har derfor blitt gjort en innsats for å melde barn på Hudøy, samarbeide med 

Hudøy for å få så lav kontingent som mulig og gi bistand til selve påmeldingen. 

 Nærmiljøkontakt har løpende kontakt med Huseby og Voksen skole rundt forskjellige 

familier.  Nå ved skoleslutt er det satt fokus på om noen trenger aktivitet i sommer. 

Det er da planlagt å ta med seg barn på utflukter som Hovedøya, Frognerbadet og 

liknende.  

 Nærmiljøkontakten har tidligere ønsket å ha et fokus på å snakke med foreldrene og 

barna sammen. Nærmiljøkontakten har hatt flere familiesamtaler den siste tiden og 

opplever at dette er både virkningsfullt og nødvendig i arbeidet.  

 Flere mødre nærmiljøkontakt har kontakt med forteller at det er vanskelig å få  jobb, 

enda de både har både gått kurs og fått bistand på Nav. Nærmiljøkontakten har gitt 

dem noe hjelp ift å få skrevet søknad og CV og brukt denne muligheten til å bli bedre 

kjent med mødrene for å få bedre kontakt.  

 Det planlegges sommertur med idrett- og utfordringsjentene til Langedrag i juli 

måned. De fleste av jentene har ikke noen feriemuligheter ut over dette. Lagedrag er 

en naturpark med både ulver, gaupe, reinsdyr, hester med mer, og jentene skal få være 

med på mating av ulvene, ridning, fisking og mye mer.  

 Hovseterdagen gikk av stabelen 14. juni. Strålende vær, masse mennesker og mange 

spennende aktiviteter. Stor suksess hadde «pimp my helmet». Ellers var det kreativt 

verksted, mat fra mange land, lykkehjul, hoppeslott, ulike innslag fra scenen. Hovseter 

mek og prep var selvfølgelig åpent og hadde sykkelauksjon. 
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 «Pimp my helmet» var et tiltak for å styrke fokuset på hjelmbruk. Ideen var at barna 

skulle få lov til å dekorere sitt eget personlig utrykk på hjelmen sin slik at de skulle 

ville bruke hjelmen mer. Barna som hadde egen hjelm kunne «pimpe» den, de som 

ikke hadde egen hjelm fikk en hjelm. Det ble gitt ut 50 hjelmer, og det var stort 

engasjement blant barna som satt lenge for å dekorere sine hjelmer. Forhåpningen er at 

det skal bli en slags trend, og at barna nå kommer til å beskytte hodet sitt når de 

sykler, skater og bruker sparkesykkel. Rett etter arrangementet var det svært mange 

hjelmer å se rundt på området på Hovseter.  

 Klubben følger skolen og har siste ordinære klubbkveld 20.06. Vi har tidligere hatt 

sommerklubb uken etter skoleslutt. I år har vi isteden prioritert å få meldt på mange 

barn på sommerskolen i regi av Utdanningsetaten. Nærmiljøkontakt vil ha ansvaret for 

å følge til sommerskolen. 

 Det blir ordinær sommerklubb i uke 33 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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102/14 Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på 

Tryvann 2014 

 
Arkivsak-dok. 13/01286-16 

Arkivkode.  215.7  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 102/14 

 

 

Saksframstilling: 
Saken er utsatt fra bydelsutvalgets møte 22. mai 2014, sak 95/14. 

 

Generell informasjon  

Bydel Vestre Aker vil presisere at bydelen ikke har gitt en generell godkjenning av 

arrangementene på Tryvann. Bydelen behandler lyd- og støymessige sider ved 

arrangementene. Bymiljøetaten er ansvarlig for utleie av Tryvann og leiekontrakten for fem 

angitte datoer og med seneste arrangementsslutt kl. 03.30. Politiet gir tillatelse for 

arrangementene, med referanse til forutsetning om at bydelsoverlegens krav til støyhåndtering 

etter støyforskriften overholdes. 

 

Bydel Vestre Akers støyvedtak 2014 

Dispensasjonen 2014 gjaldt for fem angitte arrangementsdatoer, med avtalt musikkslutt senest 

kl. 02.30. Vilkår stilt var at grenseverdier i Helsedirektoratets veileder IS-0327 skulle legges 

til grunn, adekvat nabovarsling med kopi til bydelen, samt tilbud om alternativ overnatting for 

spesielt støyutsatte naboer. Både Bymiljøetaten og personell fra bydelen skulle sikres adgang 

for å kunne gjennomføre støymålinger. Generell begrunnelse for innvilgelsen var at russen 

trenger et tilholdssted som i praksis ville avlaste resten av Oslo. Tidspunkt for musikkslutt 

begrunnes i «arrangementets art», uten nærmere utdyping. Det fremkommer at dispensasjonen 

kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning ved berettigede klager på helseskadelig støy. 

 

Bydelens vedtak av året støtter seg videre på Fylkesmannens avgjørelse datert 21.01.2014, i 

sak der bydelens støydispensasjonsvedtak for 2013 ble påklaget. Bydel Vestre Aker tolker 

Fylkesmannens stadfesting (medhold for bydelen) som en bekreftelse på at de respektive 

aktørers tilnærming til støy fra arrangementene kan videreføres fra fjoråret til fremtidige 

arrangementer. Støymålinger gjennomført av både Bymiljøetaten og ROK i 2013 viste for 

øvrig få og marginale overskridelser av gjeldende grenseverdier.  

 

Gjennomføring og resultater fra russearrangementene 2014 

 

ROK vil selv i møtet den 22.05.14 orientere om egne resultater fra støymålinger og 

behandling av publikumshenvendelser. Kort oppsummert fra muntlig orientering fra ROK til 

bydelen viser ROKs egne støymålinger at de ikke har overskredet gjeldende grenseverdier for 

støy.  

 

Støymålinger gjennomført av Bymiljøetaten på oppdrag fra Bydel Vestre Aker  
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Det følgende baserer seg på oversendt målerapport den 12.5.14 fra Bymiljøetaten til bydelen, 

samt supplerende muntlige opplysninger fra overingeniør Øystein Wiik.  

 

Målingen ble gjennomført den 30.4.14 – 1.5.14 kl 22-01. Det ble gjennomført 12 målinger på 

fire faste punkter, syv rullerende punkter, og ved én nærliggende bolig (Ullveien 9-12). 

Måleusikkerhet er medberegnet. Oppsummert viser målingene, og den subjektive opplevelsen 

hos den støyfaglige rådgiveren, et høyere nivå av støy i 2014 enn i 2013.  

 

Målinger på publikumsområdet: 

Målerapporten viser overskridelser av grenseverdiene for lydproduksjon på 

publikumsområdet, ved scenen og de andre punktene. Det er spesielt i bassen at 

overskridelsen er størst (opptil 138dBc-peak – absolutt grense er 130dB. En økning på + 3dB 

betyr en fordobling av lydstyrkenivå). Det var ikke satt opp sperringer mot basselementene på 

bakkenivå ved ringene, slik at publikum kom helt inntil høyttalerne. I følge Bymiljøetaten ved 

Øystein Wiik er dette en vesentlig overskridelse.  

 

Målinger ved nærliggende boligbebyggelse: 

Nattkravet (etter kl 23) til grenseverdiene overskredet med 8 dB (absolutt grense er 55dB, det 

ble målt opptil 63 dB). I følge Bymiljøetaten ved Øystein Wiik er dette en vesentlig 

overskridelse. 

 

Bydelens vurderinger 

Bydelen har ikke under russearrangementet på Tryvann i 2014 mottatt noen klager på støy 

eller støydispensasjonsvedtaket. Målerapporten fra Bymiljøetaten som viser overskridelser av 

fastsatte grenseverdier må likevel tas til etterretning. Som i 2013 bør DJer ved neste års 

arrangementer justere ned bassnivået for å tilpasse lydnivået til gjeldende grenseverdier. Det 

bør også settes opp sperringer rundt basselementene på bakkenivå. Dersom lydnivåene på 

publikumsområdet holder seg innenfor de absolutte grenseverdiene vil lyden heller ikke 

overskride lydgrensene rundt nabobebyggelsen. Avslutningsvis bør det påpekes at 

Bymiljøetatens målinger gir et to-timers øyeblikksbilde, som ikke nødvendigvis er 

representativt for alle fem arrangementsdagene på Tryvann.  

 

Når det gjelder rammene for vedtaket i form av antall arrangementsdager og sluttidspunkt for 

musikken, kan ikke bydelen se at det foreligger grunnlag for en mer restriktiv linje fra 

bydelens side når det gjelder disse arrangementene. Løsningen på støybegrensningen må være 

å redusere de negative sidene ved støyutsondringen mest mulig, i samarbeid med arrangøren.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar orientering om bydelens håndtering av de støymessige sidene ved 

russearrangementene på Tryvann til orientering. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 
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103/14 Aasmund Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag 

på søknad om utvidelse av enkelt garasje. Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00499-2 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 36/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 103/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 

36/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

24.02.2014 om i medhold av PBL § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 

gjelder utvidelse av eksisterende enkeltgarasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes 

vei 36, dispensasjon fra Reguleringsplanen § 4. 

 

Det omsøkte byggetiltaket er en mindre utvidelse av et kjellerareal med garasje som gjør det 

mulig å plassere to biler i kjellervolumet. I bakkant av kjelleren er det ingen økning mens det i 

forkant er en økning på ca. 1,2 meter, som vil gjøre det mulig å få innkjøringen for to biler. 

 

Anlegget vil i stor grad være under bakkenivå og godt plassert i terrenget. Da tilbygget i 

bakkant også dekker synlig vindfang, vil dette ikke medføre at underetasjen fremstår som 

meget dominerende i forhold til huset, men fortsatt vil fremstå som boligens fundament. Vi 

mener at tiltaket er godt utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelse. De 

arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene vil ikke i vesentlig grad forsvinne. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser derfor at det foreslåtte tiltak ikke er i strid med bestemmelsen 

i paragraf 4. 

 

PBE med tilslutning fra Byantikvaren har nylig gitt tillatelse, uten politisk behandling, til et 

vesentlig større garasjeanlegg på naboeiendommen helt inntil Aasmund Vinjes vei. Det er 

derfor noe forbausende for Vestre Aker bydelsutvalg at etatene har klare innvendinger til dette 

vesentlig mer beskjedne endringsforslaget. 

 

I denne sak er garasjeanleggets beliggenhet i god avstand til Aasmund Vinjes vei og vil i 

betydelig større grad bekrefte områdets strøksopplevelse og verneverdi. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser ikke tiltaket vesentlig å svekke boligens bevaringsverdi, og 

dermed ikke i vesentlig grad å tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde - 

bevaring. Vi anser fordelene ved denne relativt beskjedne utvidelse å være betydelig større 

enn ulempene ved tiltaket.  
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Vestre Aker bydelsutvalg mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon derfor innvilges.  

 

Klagen fra Wang - Norderud Arkitekter AS tas til følge. 

 

Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

24.02.2014 om i medhold av PBL § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 

gjelder utvidelse av eksisterende enkeltgarasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes 

vei 36, dispensasjon fra Reguleringsplanen § 4. 

 

Det omsøkte byggetiltaket er en mindre utvidelse av et kjellerareal med garasje som gjør det 

mulig å plassere to biler i kjellervolumet. I bakkant av kjelleren er det ingen økning mens det i 

forkant er en økning på ca. 1,2 meter, som vil gjøre det mulig å få innkjøringen for to biler. 

 

Anlegget vil i stor grad være under bakkenivå og godt plassert i terrenget. Da tilbygget i 

bakkant også dekker synlig vindfang, vil dette ikke medføre at underetasjen fremstår som 

meget dominerende i forhold til huset, men fortsatt vil fremstå som boligens fundament. Vi 

mener at tiltaket er godt utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelse. De 

arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene vil ikke i vesentlig grad forsvinne. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser derfor at det foreslåtte tiltak ikke er i strid med bestemmelsen 

i paragraf 4. 

 

PBE med tilslutning fra Byantikvaren har nylig gitt tillatelse, uten politisk behandling, til et 

vesentlig større garasjeanlegg på naboeiendommen helt inntil Aasmund Vinjes vei. Det er 

derfor noe forbausende for Vestre Aker bydelsutvalg at etatene har klare innvendinger til dette 

vesentlig mer beskjedne endringsforslaget. 

 

I denne  sak er garasjeanleggets beliggenhet i god avstand til Aasmund Vinjes vei og vil i 

betydelig større grad bekrefte områdets strøksopplevelse og verneverdi. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser ikke tiltaket vesentlig å svekke boligens bevaringsverdi, og 

dermed ikke i vesentlig grad å tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde - 

bevaring. Vi anser fordelene ved denne relativt beskjedne utvidelse å være betydelig større 

enn ulempene ved tiltaket.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon derfor innvilges.  

 

Klagen fra Wang - Norderud Arkitekter AS tas til følge. 
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Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om utvidelse av eksisterende enkelt garasje til 

dobbeltgarasje i sokkeletasje på hus oppført på byantikvarens Gule liste er påklaget av 

WANG-NORDERUD arkitekter. 

 

Klagens innhold går i hovedsak ut på: 

 Det er gitt tillatelse til flere andre tiltak i nærområdet, eller politisk klagebehandling, 

under samme regulering, i den senere tid. Det anses således som urimelig å avslå det 

omsøkte tiltaket. 

 Avslag i saken er basert på ikke innvilget dispensasjon fra § 4.2 i 

reguleringsbestemmelsene. Klager bemerker at dette ikke er i tråd med forarbeidene til 

planen. og den påfølgende politiske behandling i BUK og Bystyret 

 Det bør legges vekt på strøksopplevelsen, og ikke enkeltverdien til hver enkelt bolig. 

 Byantikvarens fraråding. og PBEs vurdering er vurdert ut fra at boligen er på Gul liste. 

Det er den ikke, og vedtaket er således fattet på feil grunnlag. 

 Boligens verneverdi er overvurdert. Tiltaket vil ikke påvirke boligens visuelle 

kvaliteter nevnteverdig. 

 

UTDAPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring gjennom reguleringsplan for Vinderen 1, 

S-4022, vedtatt 17.12.2003. 

 

§ 4. Spesialområde - bevaring (bolig): 

Alt arbeid ut over ordinært vedlikehold på bygningenes eksteriør skal forelegges 

Byantikvaren til uttalelse. Eksisterende bygninger, trapper murer, gjerder, terrasseringer og 

lignende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av 

verneverdier dokumenteres av Byantikvaren. Bygningene tillates ombygd, påbygd eller 

modernisert under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret, føres tilbake til 

opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige 

miljøet.' 

 

Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige 

materialer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med 

hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. 

 

Eiendommen er stor og bebygget med eksisterende enebolig med en enkel, delvis 

underjordisk garasje. Boligen er oppført i tre, med murt sokkel etasje, som eksisterende enkelt 

garasje er del av. 

 

Søknad om rammetillatelse 

Søknad om rammetillatelse for tiltak i Aasmund Vinjes vei 36 ble mottatt etaten den 

15.11.2014. Søknaden omhandler utvidelse av eksisterende enkeltgarasje delvis under bakken, 

til dobbeltgarasje, og inneholdt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens § 4, 
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vedrørende spesialområde bevaring. Garasjen ligger på boligens øst fasade, som henvender 

seg mot Aasmund Vinjes vei, og således utgjør bygningens hovedfasade. 

 

Søknaden om dispensasjon ble i korthet begrunnet slik: 

 

 Tiltaket vil i tilstrekkelig grad verne om områdets opprinnelige identitet og karakter. 

Tiltaket vil ikke tilføre nye stilelementer, og vil fremstå som et mindre, og tilpasset 

inngrep i sin sammenheng. Den arkitektoniske utformingen er godt tilpasset boligen, 

og det er sannsynlig at en slik utforming kunne blitt gitt, dersom en dobbeltgarasje 

hadde vært del av det opprinnelige romprogrammet. 

 Det bemerkes at en ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen om vemeparagrafen 

vesentlig tilsidesettes, slik at det ikke er forhold som tilsier at omsøkt dispensasjon 

ikke kan innvilges. 

 Det vises også til at det i to lignende saker i nærområdet (Aasmund Vinjes vei 34 og 

35) er gitt dispensasjoner etter politisk behandling. 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren datert 14.02.2014. I uttalelsen står det blant annet: 

 

“Bygningen er typisk for sin tid og sitt stiluttrykk og boligens sokkeletasje i mur med enkel 

garasje er et karakteristisk funksjonalistisk trekk, og viser til tidlig bilisme. Den foreslåtte 

utvidelsen av sokkelen med ny garasje fremstår som dominerende ovenfor boligens enkle form 

og uttrykk. Utvidelsen innebærer at det stiltypiske funksjonalistiske fasadeuttrykket svekkes i 

vesentlig grad.” 

 

“Tiltaket vil etter Byantikvarens vurdering være en vesentlig endring av den 

bevaringsregulerte bygningen og i konflikt med reguleringsbestemmelsene. Med bakgrunn i 

dette frarådes en utvidelse av eksisterende garasje." 

 

Avslag 

Det ble den 24.02.2014 gitt avslag på tiltaket, i medhold av reguleringsplanens § 4 jfr. Plan- 

og bygningslovens § 31- 1. 

 

Tiltaket er i strid med reguleringsplanens § 4, bestemmelser vedrørende spesialområde 

bevaring. Det ble ikke innvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4, vedrørende 

spesialområde bevaring, da Plan- og bygningsetaten ikke anså vilkårene for dispensasjon etter 

pbl. § 19- 2 for å være oppfylt. Plan- og bygningsetaten anså hensynet bak bestemmelsen til å 

bli vesentlig tilsidesatt. Hensynet bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligens 

kulturminneverdi i forhold til seg selv og omgivelsene bevares. Plan- og bygningsetaten anså 

tiltaket å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi, og dermed i vesentlig grad tilsidesette 

hensynet bak bestemmelsen for spesialområde- bevaring. 

 

Klage 

Det er ansvarlig søker WANG- NORDERUD arkitekter som har påklaget vedtaket. Klager 

har rettslig klageinteresse jf. fvl. § 28. Klagen ble mottatt av Plan- og bygningsetaten den 

18.03.2014, og er således rettidig innkommet jf. fvl. § 29. 

 

Klageanførslene går i korthet ut på 
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 Det er tillatt mange tilbygg, nybygg og utvidelser av garasjer på bygninger i 

nærområdet de siste årene. Det anses således som urimelig og usaklig 

forskjellsbehandling at denne saken ikke kan tillates. Det vises her spesielt til at 

Byantikvaren tillot omfattende utbygging av garasjen på naboeiendommen; Aasmund 

Vinjes vei 34. 

 Avslag i saken er basert på ikke innvilget dispensasjon fra § 4.2 i 

reguleringsbestemmelsene. Klager bemerker at dette ikke er i tråd med forarbeidene til 

planen, og den påfølgende politiske behandling i BUK og Bystyret 

 Det hør legges vekt på strøksopplevelsen, og ikke ensidig å bevare enkeltbygninger. 

Boligen i Aasmund Vinjes vei 36 bør ikke underlegges et strengt objektvern da dette 

kun bør gjelde enkeltobjekter med større verneverdi. 

 Byantikvarens fraråding er vurdert og fattet på feil grunnlag. Vedtaket belager seg på 

denne vurderingen og er således fattet på feil grunnlag. Vedtaket bør erkjennes 

ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Klager bemerker at både Byantikvaren og 

Plan- og bygningsetaten vektlegger og vurderer tiltaket ut i fra at det omsøkte huset 

hvor det ønskes utvidelse av garasje, er på Gul liste. Klager bemerker at dette ikke er 

tilfelle og at hele vurderingen således er gjort på feil grunnlag. 

 Plan- og bygningsetaten overvurderer verneverdien av boligen. Tiltaket er ansett å ha 

liten innvirkning på boligens visuelle kvaliteter, samtidig som boligen vil bli nærmere 

hva som forventes av dagens standard med to garasjeplasser. 

 Mener PBEs grunnlag for avslag om at boligens autensitet og kulturminneverdi i stor 

grad svekkes er feil, da tiltaket vil være lite synlig. 

 

Utsatt iverksetting av vedtak 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at iverksetting av tiltaket ikke 

medfører irreversible inngrep. Det er ikke gitt igangsettingstillatelse for tiltaket. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

 

Plan- og bygningsetatens kommentarer til klageanførslene: 

Plan- og bygningsetaten vurderer hver enkelt søknad om dispensasjon individuelt. Plan- og 

bygningsetaten anser adgangen til å dispensere fra bestemmelser om bevaring som svært 

restriktiv, og bør forbeholdes uvanlige og særegne tilfeller. Boligene i Aasmund Vinjes vei er 

regulert til bevaring og blir vurdert individuelt av både Byantikvaren og Plan- og 

bygningsetaten ved eventuelle søknader om tiltak. 

 

Klager bemerker at tiltak på bygningene, både i henhold til forarbeidene og planens § 4, skal 

være mulig å gjennomføre, og at det således er i strid med dette å ikke innvilge 

dispensasjonen. I planens § 4 står det: “Bygningene tillattes ombygd, påbygd eller 

modernisert under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendrer, føres tilbake til 

opprinnelig utseende, eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøer.” 

Det fremgår av Byrådets innstilling til Bystyret at det i planarbeidet er foretatt en avveining av 

ulike bygningers verneverdi. og at det kun er "de mest verdifulle miljøene og 

enkeltbygningene er foreslått regulert til spesialområde bevaring – bolig.” Byråden uttaler 

videre under 'Byråden bemerker at “Byrådet finner at reguleringsbestemmelsene går noe 

langt i å detaljere videre utnyttelse og endring, men er klar over at dette er nødvendig for å 

nå målet om å bevare områdets særegne karakter.” En streng fortolkning av § 4 og en 

restriktiv holdning til nye tiltak innenfor bevaringsområdet vil derfor slik Plan- og 

bygningsetaten ser det være i tråd med planens intensjon. Både Byantikvaren og Plan- og 
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bygningsetaten har vurdert den omsøkte utvidelsen av garasjen til å ikke være tilstrekkelig 

tilpasset det bevaringsverdige miljøet, og således ikke være i tråd med planen. 

 

Den omsøkte boligen er oppført på Gul liste. Byantikvarens, og Plan- og bygningsetatens 

vurdering av verneklasse og objektvern anses således for å være korrekt, den videre 

vurderingen av tiltaket har basert seg på korrekt utgangspunkt. Vurderingene i vedtaket er 

således gyldig og det er ikke forekommet saksbehandlingsfeil. 

 

Boligens verneverdier er vurdert av to fagetater. Det vises til Byantikvarens uttalelse og Plan- 

og bygningsetatens avslag for ytterligere beskrivelse og vurdering av tiltakets påvirkning på 

boligen. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering: 

Den omsøkte eiendommen fremstår godt bevart med et enkelt uttrykk. Boligens enkeltgarasje 

i sokkelen er et tydelig uttrykk for tiden bygningen ble oppført i; bilismens barndom, og 

fremstår som en godt integrert, men underordnet, del av bygningen. 

 

Bebyggelse av den typen som er representert langs Aasmund Vinjes vei er generelt svært 

sårbar for endringer. Dette fordi bygningenes uttrykk og verneverdi ofte knytter seg til en 

svært enkel men finstemt volumoppbygging og detaljering, typisk for funksjonalistisk 

arkitektur. Det fremgår klart av forarbeidene til planen at denne sårbarheten er bakgrunnen for 

de strenge reguleringsbestemmelsene.  

 

Den omsøkte utvidelsen av sokkeletasjen gjør at boligens sokkeletasje vil fremstå meget 

dominerende i forhold til huset. En enkeltgarasje i boligens sokkeletasje i mur er et typisk 

kjennetegn på funksjonalistisk arkitektur, og det er således meget viktig å bevare dens 

opprinnelige størrelse og utførelse. Boligens sokkeletasje fremstår i dag klart som boligens 

fundament, godt plassert ned i terrenget, slik datidens kjellere var. Samtidig fremstår 

sokkeletasjen med kun en enkelt garasje som beskjeden og lite dominerende i forhold til 

resten av boligen. Fra å være godt tilpasset til boligen i sin størrelse, vil den i dobbelt størrelse 

vesentlig tilsidesette boligens funksjonalistiske og enkle uttrykk, og dermed dens 

bevaringsverdige karakter. Garasjen vil bli meget fremtredende, i forhold til eksisterende 

situasjon, hvor den på en god måte underordner seg boligen og dens utforming. Plan- og 

bygningsetaten anser tiltaket for ikke være tilstrekkelig utformet til den eksisterende 

verneverdige bebyggelsen. 

 

Tiltaket vil medføre at bygningens fasade fremstår endret, samtidig som de arkitektoniske og 

kulturhistoriske verdiene knyttet til boligen i vesentlig grad vil forsvinne, har Plan- og 

bygningsetaten konkludert med at tiltaket er i strid med bestemmelsene i § 4. 

 

Plan- og bygningsetaten ber bydelen bemerke at to separate fagetater har konkludert med at 

tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelser om ivaretakelse av bevaringsverdig 

bebyggelse. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering av dispensasjon: 

Fra Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om rammetillatelse hitsettes: 

"Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 

rammetillatelse 
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Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for ar det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det er vilkår at fordelene 

ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § 4, vedrørende tiltak på bebyggelse regulert 

til bevaring. § 4 i reguleringsplanen sier:  

“Alt arbeid ut over ordinært vedlikehold på bygningenes eksteriør skal forelegges 

Byantikvaren til uttalelse. Eksisterende bygninger, trapper, murer, gjerder, terrasseringer og 

lignende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjerner med mindre fraværet av 

verneverdier dokumenteres av Byantikvaren. 

 

Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret 

beholdes uendrer, føres tilbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming 

tilpasset der bevaringsverdige miljøet. 

 

Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de 

opprinnelige materialer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske 

uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares”." 

 

Søknaden omfatter utvidelse av eksisterende enkelt garasje i bygningens sokkel etasje delvis 

under terreng og en utvidelse av overliggende terrasse. Bygningens eksteriør endres således 

og er avhengig av dispensasjon. 

 

Der vises til søkers begrunnelse for dispensasjon. 

 

Etatens vurdering av om hensynet/hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 

Hensynet bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligenes kulturminneverdi i 

forhold til seg selv og omgivelsene bevares. 

Boligen har verneverdi både i seg selv og som en del av et homogent miljø med 

funksjonalistiske boliger i nærområdet. Boligens eksteriør og ytterflater har stor betydning for 

hvordan boligen oppleves, og da spesielt boligens fasade mot øst og Aasmund Vinjes vei, 

hvor boligen henvender seg. Boligen har et stiltypisk funksjonalistisk fasadeuttrykk og 

arkitektonisk særpreg; enkeltgarasje i boligenes sokkeletasje i mur er et typisk 

funksjonalistisk trekk, samtidig som enkeltgarasjen er et eksempel på datidens bilisme. 

Den omsøkte utvidelsen av sokkel etasjen med garasje gjør at sokkeletasjen blir meget 

dominerende i forhold til huset. Utvidelsen fordrer innsettelse av en ekstra garasjedør, som 

gjør ar garasjen blir betydelig mer fremtredende i situasjonen enn i dagens situasjon. 

Enkeltgarasje i sokkeletasje er et stiltypisk funksjonalistisk trekk. Boligens form skulle 

gjenspeile boligens funksjon og behov, og enkeltgarasjen gir utrykk for datidens bilisme. 

Enkelgarasje i sokkelgarasje er således både er stiltypisk funksjonalistisk trekk 

og også et historiefortellende element. Ved å endre enkeltgarasjen til en dobbelgarasje vil 

boligens tidstypiske trekk forsvinne og garasjen som historiefortellende element om datidens 

bilisme vil bli borte. Boligens autentisitet og kulturminneverdi vil i stor grad svekkes. 

 

Plan- og bygningsetaten anser tiltaket å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi, og dermed 

vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde —bevaring 

 

Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke. 
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Konklusjon: 

Plan- og bygningsetaten ønsker å bemerke at adgangen til å dispensere fra bestemmelser om 

bevaring bør benyttes svært restriktivt, og bør forbeholdes uvanlige og særegne tilfeller. I den 

sammenheng bemerkes det at ved en dispensasjon vil arkitektoniske og kulturhistoriske 

kvaliteter og verdier gå tapt. Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren anser tiltaket for å 

vesentlig svekke boligens bevaringsverdi, både forhold til seg selv og som del av et homogent 

miljø med funksjonalistiske boliger i nærområdet. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

24.02 2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder utvidelse av eksisterende enkelt garasje til dobbeltgarasje på bolig i 

Aasmund Vinjes vei 36, dispensasjon fra reguleringsplanens § 4. 

 

Klagen fra WANG- NORDERUD arkitekter tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse" 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 13.05.2014 med saksdokumenter. 

 

Kopi av informasjonsbrev til tiltakshaver 
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104/14 Status barnehager pr mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 13/00946-19 

Arkivkode.  323.0  

Saksbehandler Edith Aars 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12.06.2014 17/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 104/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 17/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar status barnehager pr. mai 2014 orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
 

Hovedopptaket 

Før 3. runde har vi 148 ledige plasser og ca. 110 barn med rett til plass som venter på en 

plass. Det betyr at alle barn med rett til barnehageplass (1 år før 31.08) vil få tilbud om 

barnehageplass, men ikke nødvendigvis oppfylt sine ønsker. Det ser ut til at bydelen i år kan 

tilby barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til barnehageplass. 

 

Kapasitet pr. 31.05 Antall barn i barnehage Ledige plasser  

Private barnehager 1630 0 

Kommunale barnehager 1336 0 

Totalt 2966 0 

Venteliste pr. 31.05  1-2 år 3-5 år 

Barn uten plass  14 * 9 

Kjent etablering/avvikling Antall plasser (storbarnsekv.) dato 

Grimelund fam.bhg, avd G -16 Juli 2014 

«Dr. Holmsvei» +  60 Vår 2014 

Jarbakken  + 54  August 2014 

Heimvang +6 Juli 2014 

En avdeling Sætra -18 August 2014 

Tråkka -84 August 2015 

Holmenveien/Ekelyveien + 234 Høst 2015 

Sum pr aug 15 + 236 store/118 små   
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*nedgangen fra 100 barn i forrige statusrapport til 14 barn på venteliste skyldes at mange har 

fått tilbud i hovedopptaket med oppstart august, og dermed faller de ut av ventelisten 

Tråkka barnehage, som holder til i midlertidige lokaler legges ned sommer 2015. 

Byrådsavdelingen har besluttet at midlertidige barnehage skal legges ned i takt med 

nyetableringer og sett i sammenheng med behov. Bydelen har en stor tilvekst av nye 

barnehageplasser i 2014/15 og midlertidige barnehager trappes ned. 

Ansatte og foresatte i Tråkka er varslet om nedleggelsen. Barna vil bli overført til den nye 

barnehagen i Holmenveien 19. 

Sætra barnehage består av «Tunet» med to avdelinger og Sætra barnehage med fire 

avdelinger. I forbindelse med rehabiliteringen av Hovseterhjemmet må barnehagen uten av 

begge lokalene. Sætra flyttes over i midlertidige lokaler i Hovseterveien 20 (lokalene hvor 

Røa senter har oppholdt seg). Vi har de siste årene slitt med å fylle opp seks avdelinger på 

Sætra barnehage. Når vi nå mister «Tunet» og barnehagen skal over i midlertidige lokaler 

velger vi å ta ned en avdeling.  

Holmenveien/Ekelyveien  

Den nye barnehagen i Holmenveien 19 skal etter planen stå ferdig til opptak august 2015. 

Barnehagen får 13 avdelinger, to i den gamle sveitservillaen og 11 i nybygget. Barnehagen 

skal driftes av privat aktør (tjenestekjøp), men plassene vil være kommunale. Driften legges ut 

for anskaffelse i løpet av høsten 2014. 

Kongeørnen barnehage, Dr. Holmsvei 3. Barnehagen er godkjent for inntil 60 barn. 

Pr 31.05 er det 22 små barn i barnehagen, videre oppfylling skjer i forbindelse med 

hovedopptaket.. 

Frognerseterveien 63 Eiendommen er overført til EBY og er planlagt lyst ut som festetomt. 

Men grunnet lavere behovsprognoser og god dekning i bydelen totalt sett vil tomten foreløpig 

ikke bli lyst ut. 

Salg av barnehager; saken ble endelig besluttet av byrådet 15.05. Bydelen har gjennomført 

informasjonsmøter for ansatte og foresatte i de berørte barnehagene med deltakelse fra 

Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning.   

Enhetsleder har i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennomført en 

risikovurdering, og utarbeidet tiltak, for å sikre opprettholdelse av god og forsvarlig drift i 

Holmen, Midtstuen og Rønningen. Barnehagene får tett oppfølgning av enhetsleder og HR 

enheten i bydelen. Bedriftshelsetjenesten er også involvert i oppfølgning av ansatte.  

Gjennomføring av salget / fremdriftsplan;  

- Barnehagene selges til en fastsatt markedspris.  

- Interessenter må oppfylle skisserte kvalifikasjonskrav 

- Tilbud vil bli vurdert på bakgrunn av kvalitetskriterier 

- Barnehagene legges ut for salg i løpet av juni 2014 

- Aktuelle kjøpere legger inn tilbud på barnehager innen en nærmere angitt frist i august  

- Kontrakt med nye eiere signeres medio oktober 2014 

- Oppstart med nye eiere avtales i kontrakt, men vil skje innenfor tidsperioden november 

2014 til januar 2015 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status barnehager pr. mai 2014 orientering 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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105/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00285-7 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 27/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 105/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 27/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport av 03.03.2014 

 

Sykehjemsetatens kommentarer av 05.05.2014 
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106/14 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 10.03.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00385-8 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 28/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 106/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 28/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten av 21. mai 2014 til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten av 21. mai 2014 til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport av 10.03.2014 

 

Sykehjemsetatens rapport av 21.05.2014 
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107/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

27. mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00285-8 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 29/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 107/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 29/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

27.mai.2014 til foreløpig orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 

fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter gjennomført 27. mai.2014 til foreløpig orientering. Rapporten oversendes 

Sykehjemsetaten for uttalelse. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

27.mai.2014 til foreløpig orientering 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
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108/14 Fullmakt til Arbeidsutvalget i sommerferieperioden 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00560-1 

Arkivkode.  026.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 108/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelsutvalget har sitt siste møte før sommerferien 19. juni 2014 og første møte etter 

sommerferien 4. september 2014. I denne perioden kan det komme saker som må behandles 

politisk. I stedet for å innkalle hele bydelsutvalget til ekstraordinært møte, foreslår 

administrasjonen at bydelsutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å behandle aktuelle saker i 

denne perioden, og at eventuelle slike saker refereres for bydelsutvalget i første møte 4. 

september 2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle saker som ordinært skulle 

behandles i bydelsutvalget i perioden 20. juni til og med 3. september 2014. Eventuelle slike 

saker skal refereres for bydelsutvalget i møte 4. september 2014. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 
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109/14 Søknad om bevilling Rica Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26 

 
Arkivsak-dok. 14/00561-2 

Arkivkode.  944  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 31/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 109/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 31/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Rica 

Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. beliggende i Bydel Vestre Aker. Søkte 

åpningstider er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder 

utenfor boligområder. Åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Det anbefales at 

virksomheten får skjenkebevilling. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Det vises til søknad fra Holmenkollen Park Rica AS om serverings- og skjenkebevilling ved 

Rica Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. 

 

Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 

vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 

skal gis bør det legges vekt på:  

 Antall salgs- og skjenkesteder  

 Stedes karakter  

 Beliggenhet  

 Målgruppa  

 Trafikk -og ordensmessige forhold 

 

Det søkes om åpningstid inne til kl. 03.30 og ut til kl. 24.00. Stedet ligger utenfor 

boligområder og søkte åpningstid er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved 

serverings- og skjenkesteder.  

 

Bydel Vestre Aker kjenner ikke til klager rundt servering på den virksomheten som har søkt 

om skjenkebevilling. Det anbefales at skjenkebevilling gis. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Rica 

Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. beliggende i Bydel Vestre Aker. Søkte 

åpningstider er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder 

utenfor boligområder. Åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Det anbefales at 

virksomheten får skjenkebevilling. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Søknad om bevilling av 27.05.2014 

 

 
 

 

  



 

 30  

110/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Arkivsak-dok. 14/00060-7 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 110/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

BU-

Saknr 

Sak: Ansvar for 

oppfølging 

 

Saksbeh.:  

Status/Tiltak: Utkvittering: 

72/14 Russearrangement på 

Tryvann 2014 – 

Oppsummering fra 

ROK 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Saken utsatt til 

neste møte 

Under 

arbeid 

73/14 Godkjenning av 

protokoll 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

74/14 Bydelsdirektørens 

driftsorientering 

Jan Olsen 

Nytveit 

Jan Olsen 

Nytveit 

Til orientering Avsluttet 

75/14 Kvartalsrapport og 

kvartalsstatistikk pr. 

31.03.2014 

Stein 

Vesterkjær 

Stein 

Vesterkjær 

Til orientering Avsluttet 

76/14 Oppsummering av 

regnskapsrevisjonen 

Stein 

Vesterkjær 

Berit 

Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

77/14 Landingsveien 14 – 

bestilling av 

oppstartmøte 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Avsluttet 

78/14 Hovseterveien 70-72 

Søknad om 

rammetillatelse for 

uttalelse 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Avsluttet 

79/14 Vassfaret og 

Gaupefaret, Slemdal. 

Forslag til 

detaljregulering-

Begrenset høring 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Avsluttet 

80/14 Planprogram for 

sykkeltiltak i 

Sørkedalen til 

offentlig høring 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Bymiljøetaten 

Avsluttet  

81/14 Utkast til 

kommuneplan “Oslo 

mot 2030-smart, 

trygg og grønn” til 

offentlig ettersyn 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Byrådsavdeling for 

finans 

Avsluttet 
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82/14 Varsel om oppstart 

av detaljregulering 

av Oberst Angells vei 

11, 13, 14 og 16 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt Hille 

Melbye Arkitekter 

AS 

Avsluttet 

83/14 Gulleråsen stasjon Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Avklart Avsluttet 

84/14 Dialog om mulig 

nedleggelse av 

Bensinstasjon ved 

Røakrysset 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak Avsluttet 

85/14 Foreløpig orientering 

om tilsyn ved 

Hovseterhjemmet 10. 

mars 2014 

Berit 

Nilsen 

 

Berit 

Nilsen 

Sendt 

Sykehjemsetaten for 

uttalelse 

Under 

arbeid 

86/14 Tilsyn ved Blåklokka 

dagsenter 26. mars 

2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

87/14 Tilsyn ved 

Aktivitetssenteret 26. 

mars 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

 

Til orientering Avsluttet 

88/14 Nedleggelse av 

tilsynsutvalgene for 

Aktivitetssenteret og 

Blåklokka dagsenter. 

Oppretting av nytt 

tilsynsutvalg for 

Vestre Aker 

Aktivitetshus 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak Avsluttet 

89/14 Status utkvittering av 

bydelsutvalgets saker 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

90/14 Komitereferater til 

bydelsutvalgets møte 

22. mai 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

91/14 Informasjonssaker til 

bydelsutvalgets møte 

22. mai 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

92/14 Ankerveien 12. 

Klage over Plan- og 

bygningsetatens 

tillatelse på søknad 

om oppføring av 5 

eneboliger og 2 

tomannsboliger. 

Dispensasjon fra 

reguleringsplan. 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Fylkesmannen 

Avsluttet 

93/14 Aslakveien 20-28 

Varsel om oppstart 

av detaljregulering-

Endring fra 

industriområde til 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Arkitekturlaboratori

et AS 

Avsluttet 
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bolig og barnehage. 

94/14 Søknad om 

kommunal garanti 

for lån til bygging av 

barnehage 

Berit 

Nilsen 

Svein Tore 

Mathisen 

Vedtak sendt Røa 

kirke og 

Byrådsavdeling for 

kunnskap og 

utdanning 

Avsluttet 

95/14 Oppsummering av de 

støymessige sider 

ved 

russearrangementet 

på Tryvann 

Anneline 

Svensen 

Anneline 

Svensen 

Saken utsatt til 

neste møte 

Under 

arbeid 

96/14 Bydelens 

høringsuttalelse etter 

alkoholloven 

sommeren 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Næringsetaten 

Avsluttet 

97/14 Søknad om bevilling 

– Hovseter Spiseri 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Næringsetaten 

Avsluttet 

98/14 Søknad om 

salgsbevilling etter 

eierskifte Rimi 

Slemdal, 

Stasjonsveien 2-4 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Næringsetaten 

Avsluttet 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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111/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00045-7 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 111/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende referater vedlegges: 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 2. juni 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. juni 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 12. juni 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 12. juni 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 12. juni 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 11. juni 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. juni 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.juni 2014 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 12. juni 2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 2. juni 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. juni 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 12. juni 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 12. juni 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 12. juni 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 11. juni 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. juni 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.juni 2014 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 12. juni 2014 

Tas til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 2. juni 2014 

 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. juni 2014 

 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 12. juni 2014 

 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 12. juni 2014 

 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 12. juni 2014 

 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 11. juni 2014 

 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. juni 2014 

 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.juni 2014 

 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 12. juni 2014 
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112/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00047-7 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 112/14 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 71-14 

Sørkedalsveien 148 – kunstgressbane-rammetillatelse. 

2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014 vedrørende Slemdal sentrum – sogneprestboligen. 

3. Kopi av e-post fra Sørkedalen Vel av 26.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse til 

Kommuneplan. 

4. Kopi av notat til bystyrets organer av 05.06.2014 vedrørende Spørsmål vedr. salg av 

barnehager etter byrådets vedtak. 

5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.06.2014 vedrørende Utsettelse av 

adresseendring i Sørkedalen. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 71-14 

Sørkedalsveien 148 – kunstgressbane-rammetillatelse. 

2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014 vedrørende Slemdal sentrum – sogneprestboligen. 

3. Kopi av e-post fra Sørkedalen Vel av 26.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse til 

Kommuneplan. 

4. Kopi av notat til bystyrets organer av 05.06.2014 vedrørende Spørsmål vedr. salg av 

barnehager etter byrådets vedtak. 

5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.06.2014 vedrørende Utsettelse av 

adresseendring i Sørkedalen. 

 

Tas til orientering. 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014  

 

2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014. 

 

3. Kopi av e-post fra Sørkedalen Vel av 26.05.2014. 

. 

4. Kopi av notat til bystyrets organer av 05.06.2014. 

 

5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.06.2014  
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113/14 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av 

sykehjemstjenester - Spørsmål til bydelsutvalgene 

 
Arkivsak-dok. 14/00460-4 

Arkivkode.  126.2  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 113/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 16.05.2014 følgende brev fra kommunerevisjonen: 

 

«Bystyret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2014, 11.12.2013 i verbalvedtak H 44 å be 

kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med hensikt å kartlegge styrker og 

svakheter i dagens organisering av sykehjemstjenester, og belyse hvilken ansvarsfordeling 

mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse. 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen i møte 28.01.2014. I den anledning ønsker 

kommunerevisjonen å innhente synspunkter på dagens organisering av sykehjemsdrift fra en 

rekke ulike aktører, blant annet fra bydelsutvalgene. 

 

I vedlegget til dette brevet har vi formulert noen spørsmål som vi håper bydelsutvalgene tar 

seg tid til å besvare. Bydelsutvalgene står videre fritt til å komme med synspunkter og 

kommentarer til forhold som ikke dekkes av våre spørsmål. For at vi skal kunne benytte 

bydelsutvalgets innspill i vårt arbeid, ber vi om at svaret sendes Kommunerevisjonen innen 

01.09.2014. 

 

Spørsmål til bydelsutvalgene 

1. Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og ulemper ved 

dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjelder kapasitet, 

spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre forhold? 

 

2. Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til en 

svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn? 

 

3. Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem fungerer innen  

dagens sykehjemsorganisering? 

4. Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for 

sykehjemssektoren som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse? 

 

 

Dersom det ikke er enighet i utvalget i synet på de ulike spørsmålene, kan dette framkomme i 

Svaret» 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektøren. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Kommunerevisjonen av 16.05.2014 
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114/14 Åpning av Svenstuveien 

 
Arkivsak-dok. 12/00311-6 

Arkivkode.  615.6  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 37/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 114/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 

37/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

, blant annet søknad om dispensasjon fra veibredde. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten redegjøre for det videre arbeidet med å åpne 

Svenstuveien, blant annet søknad om dispensasjon fra veibredde. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Høyre fremmet sak vedrørende åpning av Svenstuveien: 

 

Bydelsutvalget behandlet sak angående åpning av Svenstuveien i møte 03.05.2012, sak 67/12. 

 

«Med referanse til AU – protokoll av 16 april 2012 ble sak om åpning av Svenstuveien 

diskutert. Det har tidligere vært politisk enighet i bydelsutvalget om at Svenstuveien åpnes for 

å bedre den den totale trafikkbelastningen for nærmiljøet slik den fordeles på flere veier i 

nærområdet.  

Deler av Svenstuveien er privat og kan ikke bli offentlig før utbedringstiltak foretas. Dagen 

krav til veistandard medfører i denne forbindelse en investering. Saken er fra før belyst fra 

tidligere Samferdselsetaten som nå er en divisjon under Bymiljøetaten.  

 

Arbeidsutvalget ba administrasjon forfatte et oversendelsesbrev til bymiljøetaten med den 

hensikt om å få åpnet veien slik at trafikkbelastningen fordeles på en bedre måte i nærmiljøet 

og trafikksikkerheten bedres. 



 

 39  

Administrasjonen foreslår følgende ordlyd i brev til Bymiljøetaten med kopi til 

byrådsavdelingen for miljø og samferdsel: 

 

Bydelsutvalget har tidligere arbeidet for å åpne Svenstuveien.. Deler av veien er i dag privat 

og  veien er stengt for gjennomgangstrafikk med en bom. Bymiljøetaten skal være kjent med 

saken og har også ved en anledning vurdert at overtakelse av veien vil kreve en oppgradering 

i forhold til dagens krav for veistandard. Disse kravene medfører investeringer som 

kommunen ikke tidligere har ønsket å prioritere. 

 

I denne henvendelse vil Vestre Aker Bydelsutvalg be Bymiljøetaten om å gjøre en ny 

vurdering og prioritering av en offentlig overtakelse av veien slik at veien kan åpnes. 

Bydelsutvalget mener at den totale trafikkbelastningen for området vil fordeles på en mer 

hensiktsmessig måte og dermed også bedre trafikksikkerheten for nærmiljøet 

 

Bydelsutvalget imøteser en ny vurdering av saken.  

 

Bydelsutvalget fattet følgende vedtak: 

Bydelsutvalget ber administrasjonen oversende brev til Bymiljøetaten som beskrevet i 

saksfremstillingen.» 

 

Bymiljøetaten svarte som følger i brev av 16.05.2012: 

 

«Vi viser til brev av 07.05.2012 med orientering om Bydelsutvalgets vedtak i BU-sak 67/12 

om åpning. av Svenstuveien for allmenn ferdsel. 

Bymiljøetaten bekrefter å være godt kjent med saken. Vi har startet arbeidet med å se på 

gjenåpning av veien og etablering av fortau helt opp til t-banestasjonen. Av flere årsaker er 

imidlertid både fremdrift og finansiering av tiltaket meget usikkert, men vi jobber for at vi kan 

starte arbeidene med fortauet i 2013.» 

 

Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten redegjøre for det videre arbeidet med å åpne 

Svenstuveien. 
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115/14 Kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 

 
Arkivsak-dok. 12/01235-23 

Arkivkode.  531  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 38/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 115/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 

38/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter leders brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende bygging 

av kunstgressbane. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Høyre fremmet følgende sak: 

 

Viser til kopi av brev fra Spor Arkitekter AS av 14.05.2014 til Plan- og bygningsetaten 

vedrørende Uttalelse til klager på godkjent byggesak. Saken gjelder bygging av fotballbane. 

 

I følge ovennevte brev er det innkommet tre klager på den godkjente byggesaken. Klagene 

kommer fra henholdsvis:  

Sørkedalsveien 150, Overkommandoen AS v/ Høegh Eiendom  

Huseby Idrettspark 

Vestre Aker bydelsutvalg 

 

Bydelsutvalgets leder fikk fullmakt i Arbeidsutvalgets møte 2. juni 2014 å skrive et brev til 

Plan- og bygningsetaten som tilsvar på Spor Arkitekter AS påstander vedrørende ovennevnte 

sak da svarfristen er 4. juni. Brevet fremlegges for bydelsutvalget til orientering. 

 

Følgende brev er sendt Plan- og bygningsetaten 4. juni 2014: 
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Vestre Aker bydelsutvalg viser til brev fra Spor Arkitekter AS av 14. mai 2014. «Uttalelse til 

klager på godkjent byggesak.», og vil derfor spesielt gi vår reaksjon på påstanden i avsnittene 

om « Bydel Vestre Aker.»  

 

Vestre Aker bydelsutvalg forbauses nok en gang over Tiltakshaver Skifte, ved Spor Arkitekter 

AS, sin argumentasjon i denne saken da vi har forventet at Tiltakshaver har satt seg skikkelig 

inn i teksten hva gjelder forarbeidet for Rekkefølgebestemmelsene. Vestre Aker bydelsutvalg 

kan derfor på ingen måte akseptere at Skifte anser seg kapabel til å definere bydelens behov, 

det er BU via sitt samarbeid med bydelens idrettslag og organisasjoner/skoler som har, noe 

teksten i reguleringsarbeidet klart har definert. En slik form for tilnærmet formynderskap fra 

Skiftes side er derfor helt uakseptabel og absolutt ikke ønsket! 

At vi som et tilleggsmoment mener at en 11-er bane også kan være gunstig for Gardens behov 

er ut i fra det nære naboskapet den har til banen for flere hundre Gardister, men BU har intet 

ønske om at det er Garden som skal drifte banen da det forutsetter et tett samarbeid mellom 

idrettslagene og organisasjoner/skoler i bydelen for deling av banens bruk, hvilket ikke 

eksisterer pr. i dag. Et slikt samarbeid kan selvfølgelig opparbeides, men det er bydelens 

behov som skal være overordnet – ikke Gardens. Dog ser vi at Garden kan ha glede av den på 

dagtid, eventuelt også meget sen kveldstid, i forbindelse med behovet for fysisk fostring da 

den ikke vil være så mye brukt av andre. Garden må derfor på lik linje som alle andre søke, 

om brukstid hos den som vil få driftsansvaret for banen. 

Hvis Skifte skulle mene at det er Gardens behov som skal være tellende i denne saken, vil det 

være at Staten ved Skifte tilgodeser egne interesser, noe som definitivt er imot 

Rekkefølgebestemmelsenes hensikt. Vi finner det derfor nødvendig å minne om at det er 

Forsvaret ved Skifte sitt salg av tomten til USA ambassade som har medført de nødvendige 

kompensatoriske tiltakene og denne banen er en del av dem. Ingen andre som har vært med på 

utarbeidelsene av disse kompensatoriske tiltakene har ansett en liten 7-er bane å være en del 

av dem, men en 11-er bane er. Dette var tydeligvis også Skiftes oppfatning da det først ble 

utarbeidet et forslag til en slik 11-er bane, men så virker det som at Skifte kom på ideen om at 

de av økonomiske grunner ville forsøke «å komme unna med» bare en 7-er bane, og har siden 

benyttet alle muligheter og argumenter for å greie det. Dette blir tydeliggjort ved Skiftes 

gjentagende påstand om «internasjonal standard» der det menes å henvise til det aller første 

ønsket om en arena med garderober og tribune, noe vi alle gikk fra på et meget tidlig 

tidspunkt og som er gjentatt utallige ganger for Skifte.  

Derimot betyr «internasjonal standard» banestørrelse med lengder og bredder vedtatt at FIFA, 

for en 11-er bane er det 68 x 104 m. I tillegg har Norges Fotballforbund gitt enkelte 

dispensasjoner, men ikke til mindre enn til 64 x 100m. Alle forstår jo at skal det være en bane 

for vanlige junior- og seniorklasser er ikke en 7-er bane et alternativ da det er 11-er baner de 

spiller på, mens en 7-er bane er beregnet for barn i tillegg til klasser med deltagere i ulik alder 

med behov for mindre baner, f.eks UNIFIED lag. Slike baner anrettes oftest ved at man deler 

opp 11-er baner til flere baner med målene på tvers, og en 11-er bane her vil derfor også hvis 

helt nødvendig, noen ganger kunne avhjelpe behovet for enda flere av bydelens tusener av 

spillere i alle aldre og med ulike forutsetninger.  
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Som kjent for de fleste er bydel Vestre Aker i kontinuerlig boligfortetting, og behovet for 

flere idrettsarenaer nesten umettelig slik at barn og unge kan få drive idretter, og størst er 

behovet for de fotballinteresserte. Dessverre er det få store nok tomter tilgjengelig i bydelen 

til å anlegge slike baner, og derfor var, er og blir bydelens behov en 11-er bane.   

Da en vanlig 7-er bane normalt er å anse som et nærmiljøanlegg for barn og ved at dette 

områdets beliggenhet ikke er det, begynner vi å undres på om dette er bevisst strategi fra 

Tiltakshaver Skifte for å sikre at en slik bane vil hovedsakelig da blir å tilgodese Gardens 

bruk, en mistanke vi håper Skifte snarest vil avsanne ved nå gå inn for 

rekkefølgebestemmelsenes intensjoner og anlegge en 11-er bane uten mer disputt. 

For øvrig vil Vestre Aker bydelsutvalg minne om at det er godkjent Rammetillatelse vi klager 

på. En Byggesak er ikke godkjent før ferdigattest er gitt så den klager vi ikke på nå, og 

fastholder herved vår Klage på alle punkter. 

 

Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter leders brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende bygging 

av kunstgressbane. 

 

 

Vedlegg:  

Brev fra Spor Arkitekter AS av 14.05.2014 
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116/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 

 
Arkivsak-dok. 14/00578-1 

Arkivkode.  612.5  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 39/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 116/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 

39/14 

 

Møtebehandling 

 

Frank Aubert (A) som er leder av vellet erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen 

av saken. 

 

Votering 

 

Det var 4 stemmeberettigede til stede. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten vurdering muligheten av å oppføre støygjerde i 

Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Høyre fremmet følgende sak:  

 

Bydel Vestre Aker har mottatt brev datert 30.05.2014 fra Vestre Holmens vel. Saken gjelder 

støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken. 

 

Vestre Holmen Vel ber bydelsutvalget ta opp følgende sak: 

 

«Det er i dag naturlig nok støygjerde langs store deler av Sørkedalsveien, men noen steder 

mangler det støygjerder uten at det er lett å forstå hvorfor. Et slikt sted er ved Makrellbekken 

stasjon, se vedlagt kartskisse. Det er støygjerde mot boligbebyggelsen nedenfor og ovenfor 

partiet det er snakk om, men altså ikke her. 

 

Et støygjerde langs Sørkedalsveien i denne svingen bør, kombinert med beplantning, være et 

åpenbart prioritert og positivt tiltak soma) reduserer støy, b) skjermer det tilliggende 

bomiljøet for eksponering mot en svært trafikkert vei (visuelt/støv/eksos) og c) øker 

sikkerheten ved at barn/dyr ikke kan løpe ut i Sørkedalsveien. 
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Det er ikke bare for beboerne i umiddelbar nærhet til tiltaket at dette er viktig. Ikke minst for 

barna i området vil dette være en betydelig forbedring av miljøet. Veldig mange går og sukler 

i denne delen av Arnebråtveien/Jensmessveien/Bernhard Herres vei, på vei til og fra jobben, 

skole, trening, butikk og besøk hos lekekamerater. Det er et viktig miljøfremmende tiltak at 

disse småveiene skjermes fra den sterkt trafikkerte Sørkedalsveien slik at denne typen «myk» 

ferdsel ikke domineres av støy, støv og eksos fra en stor hovedvei.» 

 

 

Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten vurdering muligheten av å oppføre støygjerde i 

Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. 

 

 

 

Vedlegg:  

Brev fra Vestre Holmens Vel av 30.05.2014 med skisse. 
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117/14 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210 

 
Arkivsak-dok. 14/00579-1 

Arkivkode.  518.2  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 40/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 117/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.06.2014 sak 

40/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag til brev som sendes Byrådet med kopi til Bystyret: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at dette arealet av Harald Løvenskiolds 

vei som i sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune for kr 0,-, nå forsøkes tilbakesolgt til de 

tidligere eierne for en takst på kr 6 000 000,-.  

 

Arealet ble ekspropriert som adkomst til Røa Stasjon, men ble omregulert i 

Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting i og med at stasjonen var flyttet i forbindelse 

med omlegging til strømførende skinner, og dermed ble overgangen ved den tidligere 

stasjonen stengt av sikkerhetsmessige grunner.  Arealet har ingen verdi for annet enn de 

tidligere og nåværende eierne av Griniveien 10 og Vækerøveien 210 da det ikke kan brukes til 

selvstendige tiltak. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber på denne bakgrunn at Oslo kommune sørger for at arealet 

tilbakeføres til de tidligere eiere for samme sum som ekspropriasjonssummen på Kr 0,-.  

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Følgende brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at dette arealet av Harald Løvenskiolds 

vei som i sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune for kr 0,-, nå forsøkes tilbakesolgt til de 

tidligere eierne for en takst på kr 6 000 000,-.  

Arealet ble ekspropriert som adkomst til Røa Stasjon, men ble omregulert i 

Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting i og med at stasjonen var flyttet i forbindelse 

med omlegging til strømførende skinner, og dermed ble overgangen ved den tidligere 

stasjonen stengt av sikkerhetsmessige grunner.  Arealet har ingen verdi for annet enn de 
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tidligere og nåværende eierne av Griniveien 10 og Vækerøveien 210 da det ikke kan brukes til 

selvstendige tiltak. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber på denne bakgrunn at Oslo kommune sørger for at arealet 

tilbakeføres til de tidligere eiere for samme sum som ekspropriasjonssummen på Kr 0,-.  

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Høyre fremmet følgende sak: 

 

Saken gjelder en henvendelse angående arealet mellom Griniveien 10 og Vækerøveien 210, 

den gamle delen av Harald Løvenskioldvei og eventuell tilbakeføring til eierne av tidligere 

ekspropriert tomteareal hvor erstatning ikke ble gitt. Kommunen vil nå ha kr. 6 mill. for 

eiendommen. 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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118/14 Bygging av nytt Hovseterhjem 

 
Arkivsak-dok. 14/00582-1 

Arkivkode.  240  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 30/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 118/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 12.06.2014 sak 30/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 

kantine og diverse kulturelle arrangementer for beboerne og besøkende. Hovseterhjemmet har 

i dag romslige fellesarealer hvor det pågår mange aktiviteter og arrangementer. 

Bydelsutvalget i Vestre Aker mener dette er til stor glede og nytte for beboerne, og gir viktig 

livskvalitet gjennom deltagelse. 

 

Bydelsutvalget ønsker å påvirke i planleggingen av nytt Hovseterhjem for å sikre best mulig 

kvalitet på tilbudet. 

 

Etter drøftelser med utgangspunkt i Høyres forslag ble det enighet om følgende omforente 

forslag: 

 

Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 

kantine og diverse kulturelle arrangementer for beboerne og besøkende.  Hovseterhjemmet 

har i dag romslige fellesarealer hvor det ofte er aktiviteter og arrangementer. Bydelsutvalget i 

Vestre Aker har bragt i erfaring at dette har vært til stor glede og nytte for beboerne, 

pårørende og besøkende fra nærmiljøet, og som gir livskvalitet gjennom deltakelse. 

Bydelsutvalget mener at disse erfaringene bør bringes videre i planleggingen av 

sykehjemmene i Oslo. 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 

kantine og diverse kulturelle arrangementer for  beboerne og besøkende.  Hovseterhjemmet 

har i dag romslige fellesarealer hvor det ofte er aktiviteter og arrangementer. Bydelsutvalget i 

Vestre Aker har bragt i erfaring at dette har vært til stor glede og nytte for beboerne, 

pårørende og besøkende fra nærmiljøet, og  som gir livskvalitet gjennom deltakelse. 

Bydelsutvalget mener at disse erfaringene bør bringes videre i planleggingen av 

sykehjemmene i Oslo. 
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Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Høyre fremmet følgende sak: 

 

Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 

kantine og diverse kulturelle arrangementer for alle beboere. Hovseterhjemmet har i dag 

romslige fellesarealer hvor det pågår mange aktiviteter og arrangementer. Vi mener dette er til 

stor glede og nytte for beboerne, og en viktig del av å gi livskvalitet gjennom deltakelse. 

 

Bydelsutvalget ønsker å påvirke i planleggingen for nytt sykehjem for å sikre best mulig 

kvalitet på tilbudet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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119/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 31.05.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00321-6 

Arkivkode.  120.2  

Saksbehandler Stein Vesterkjær 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 119/14 

 

 

Saksframstilling: 
Aktivitetsnivået for første 5 månedene er fremdeles høyt i forhold til budsjettpremissene. 

Dette gjelder særlig områdene innen pleie og omsorg, barnevern og sosialhjelp. Resultatet pr. 

31.5.2014 inkludert årsprognose viser en aktiv prognose på et resultat med merforbruk lik 15 

mill. kroner i forhold til budsjettforutsetningene for 2014. Endringene i den enkelte enhet i 

prognosen kommenteres i vedlegg 2. Det arbeides med tiltak både for å redusere den negative 

prognosen og for å møte varslet nedtak i kommende økonomiperioder. Tiltak av større 

omfang og konsekvens vil bli forelagt bydelsutvalget. 

 

Vedlegg 1: Tabell 1 viser bydelens totale oversikt fordelt på kontogrupper samlet for alle 

funksjonsområder. Tabell 2 viser oversikt fordelt på enheter.  

Vedlegg 2: Viser oversikt med kommentarer til avvik i henhold til prognose angitt i tabell 2. 

 

Vurdering: 
Bydelsdirektøren vurderer situasjonen som vanskelig grunnet budsjettsituasjonen og det på 

enkelte områder er manglende effekt av innsparingstiltak avtalt i budsjett for 2014. Bydelen har 

satt i gang tiltak for å dempe risiko for merforbruket. Tidlig fokus på risikodempende tiltak vil gi 

resultater. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1: Tabell 1 & 2 

 

2: Forklaring til tabellene 

 

3: Måltall pr. 31.05.2014 
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120/14 Bautatomten Midtstuen, forslag til detaljregulering - varsel om 

begrenset høring 

 
Arkivsak-dok. 12/00611-15 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 120/14 

 

 

Saksframstilling: 
Ovennevnte planslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.09.2013 til 17.10.2013. Se Plan- 

og bygningsetatens saksinnsyn, sak. 201015489 dok.74. 

På bakgrunn a innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslås endringer i 

planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av 

endringene og de som tidligere hadde bemerkninger. 

 

Endringer i planforslaget 

 Foravtrykket (bygning og baner filsammen) reduseres med ca 45 % 

 Bruksareal BRA økes fra 31500m til 5300m2 

 Bygningen får større fotavtrykk, men leggeslavere i terrenget med flatt tak og 

tennisbaner oppå. Maks høyde på hall reduseres fra kote 215 til kote 210, men med 

gesims 211.5. Tillatt gjerde opp til kote 213 og klubbhus kote 214. 

 Anall tennisbaner økes fra 10 til 12. 

 Der foreslås nå ikke tribuner. 

 Inngangen til hallen legges fra gang- og sykkelveg gamle Frognerseterveien. 

 Styggedalsbekken omlegges vest for bygningen. under P-plassen. 

 Snumulighet for busser etableres på P-plassen med to kjøreatkomster (inn og ut). 

 P-p1assen foreslås offentlig. Det må inngås avtale om (foreslått) P- plasser for 

tennisanlegget. 

 

Det foreligger reviderte utredninger av ROS-forhold, herunder flom og overvannshåndtering. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering av endringene 

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke det reviderte planforslaget. Der innebærer fremdeles 

nedbygging av del av en hovedturvei og viktig innfallsport til Marka og Holmenkollen 

nasjonalanlegg. 

Planområdet fremstår nå også i Byrådets Forslag til kommuneplan 2013 som et friområde, 

denne har nylig vært på høring. 

 

Revidert plan forslag imøtekommer bemerkningene til en viss grad, ved at 

 Den nordre del av Bautatomten holdes i hovedsak fri for inngrep. 

 Bekken lukkes ikke under bygningen, men legges rundt. 

 Gamle Frognerseterveien omlegges i mindre grad. 

 Snumulighet for busser ved arrangementer i Holmenkollen Nasjonalanlegg ivaretas 

 

Revidert planforslag medfører nye problemstillinger, ved at 
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 Større del av tomten må graves ut. 

 De nordre tennisbanene på tak legges høyere enn i tidligere forslag. Bygningen med 

tett gesims og gjerder vil gi et dominerende volum. Evt. vindseil på gjerder for 

støyskjerming vil forsterke volumet og kan gi et midlertidig inntrykk. 

 PBE er tvilende til fallforholdene i den nå omlagte bekken og inngrep dette kan 

medføre i terrenget vest for tennishallen. Det er også negativt at bekken fremdeles 

lukkes under P-plassen, i strid med RPR for vernede vassdrag. 

 Det er svært negativt at bygningens hovedinngang foreslås lagt til offentlig gang- 

/sykkelvei. Selv om forslaget innebærer at man skal parkere på P-plass og gå opp, kan 

det bli en del uønsket kjøring på gang- / sykkelveien. Gangveien må legges om og få 

universell utforming. 

 På bakgrunn av ovennevnte punkter har Plan- og bygningsetaten bedt forslagsstiller 

vurdere å redusere antall baner i det reviderte forslaget og ha inngangen mot sør. 

Forslagsstiller har ikke ønsket dette. 

 

Det er fremdeles ikke foreslått regulering av erstatningsareal, dette er i strid med RPR for 

barn og unge og Grøntplanen for Oslo. 

 

Eventuelle bemerkninger til endringene 

Høringen gjelder bare endringene og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse 

Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. 

Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest  

18.072014. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 17.10.2013, sak 150/13 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak vedrørende 
Bautatomten Midtstuen Kunngjøring om offentlig ettersyn 2.9. - 14.10.2013 Forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning til orientering. 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurderinger i den 

begrensede høringen om Bautatomten. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 16.06.2014 med saksdokumenter 
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121/14 Røa torg, Vækerøveien 195 B, Tore Hals Mejdellsvei 1, 2 og 4 - 

forslag til detaljregulering. Begrenset høring 

 
Arkivsak-dok. 13/01462-7 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 121/14 

 

 

Saksframstilling: 
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden II 11.2013 til 23.12.2013. På 

bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslås endringer i planforslaget. 

Endringene gjelder både alternativ I og 2. 

De justerte forslagene sendes derfor på horing til de som berøres direkte i endringene. 

Til orientering er Austliveien endret til Tore Hals Mejdells vei. 

 

Endringer i planforslaget 

 Planområdet innskrenkes mot nordvest slik at planavgrensningen samsvarer med 

eiendomsgrense til Bnr.11 Gnr.323. Planområdet omfatter dermed ikke deler av 

Sporveiens eiendommer. (gjeldende regulering for Gnr.32 Bnr.426 og 627 

opprettholdes. 

 Varelevering til felt Al4 foreslås med innkjøring fra felles kjøreveg og utkjøring til 

Tore Hals Mejdells vei som vist med pil på plankartet. 

 Balkonger og karnapper fores1ås utkraget maksimum 1,2 m ut over byggegrense i 

minimum 3.5 m høyde over fortau. 

 

Plan - og bygningsetatens vurdering av endringene 

 Planområder Plan- og bygningsetaten anbefaler en planavgrensning i samsvar med 

eiendomsgrensen til Bnr.11 (Gnr.323. Sporveiens eiendommer vil da ikke berøres og 

gjeldende regulering opprettholdes. Forslaget vil ikke hindre adkomst til sporområdet 

for Sporveien. 

 

 Varelevering. For å unngå rygging over gangvei ved varelevering til felt A4 foreslås 

innkjøring fra felles kjøreveg. og utkjøring til Tore Hals Mejdells vei. Plan- og 

bygningsmatens ser at det vil være vanskelig for større kjøretøy å snu innenfor felt Al4 

hvis feltet skal kunne bebygges. Etaten kan ikke se en annen løsning enn at gang- 

sykkelveien må krysses. Alternativt kan inn- og utkjøring til vareleveringslommen 

markert med bestemmelsesgrense i plankart, skje fra Tore Hals Mejdells vei, noe som 

medfører to krysninger over fortau. Etatens foreløpige vurdering er at en inn- og 

utkjøring som illustrert kan være en akseptabel løsning selv om gang- sykkelstien 

krysses. Løsningen forutsetter krav til utforming at gjennomgående gangvei og fortau 

forbi inn- og utkjørsel. Etaten ber om en vurdering av foreslått løsning. 

 

 Utkraging av balkonger og karnapper inntil 1,2 over fortau tilsvarer forslaget til  

utkraget baldakin. Etaten finner utkragingen akseptabel 
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Eventuelle bemerkninger til endringene 

Høringen gjelder bare endringene og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. 

Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling 

Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 

20.06.2014. 

 

Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013, sak 198/13 og fattet følgende vedtak 

«BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 

området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 

inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 

som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 

Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 

de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 

etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 

bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 

som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 

Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 

Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 

varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 

Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 

Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 

eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store 

utbyggingen hele Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-

tunellen er etablert, men da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant 

ikke Oslo Bystyre det å være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting 

ved trafikk knutepunktet Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget 

for å få realisert denne tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor 

lagt inn i Oslopakke 3, der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. 

Planprosessen er i full gang for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 

2016! Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging 

på Planforslagets areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp 

derfor må det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må 

benyttes, ikke minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges 

nok parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil 

styrke bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 

20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 

derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 

 

Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 

nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 

et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 

vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 

utvilsomt være meget gunstig. 

 

En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 

tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 
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kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 

beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 

der barnehagen skal bygges. 

 

Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 

uenig i PBEs forslag.» 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg slutter seg til Plan- og bygningsetatens forslag til endringer i 

planforslaget for Røa torg. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 10.06.2014 med saksdokumenter. 
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122/14 Forslag om fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap 

 
Arkivsak-dok. 14/00601-2 

Arkivkode.  937.1  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 19.06.2014 122/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Riksantikvaren 10.06.2014 om fredning av Bogstad gård med 

plasser og kulturlandskap til offentlig ettersyn. 

 

Omfanget av fredningen 

Forslaget innebærer fredning av areal, objekter, konstruksjoner, strukturer og vegetasjon etter 

kml § 15, og areal inkludert innmark, utmark og vann, etter kml § 19. 

Området strekker seg fra Peder Ankers plass i sør og nordover på begge sider av 

Sørkedalsveien forbi Strøm. Den østlige fredningsgrensen går vest for Bogstad camping og 

terrasseblokkene i Olav Bulls vei. Den fortsetter øst for Bydelen til Strømsbråten. Videre fra 

Strømsbråten er foreslått frednings-grense satt ved eiendomsgrensen for gnr/bnr 13/36 forbi 

Jordbråten. I vest strekker området seg ut i Bogstadvannet og følger Sørkedalselvas bredd 

nordover. Området er vist på kartet på side 4. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Riksantikvaren av 10.06.2014 med saksdokumenter 
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BYDR VESTRE AKER 



Oslo kommune (5\
B}radsavdeling for kunnskap og utdanning C\Q 1 


Notat til Inst Tets organer


Til: Kultur- og utdanningskomiteen Dato: 05.06.2014


Fra: Ilvraden for kunnskap og mdanning Var ref (saksnr): 201400099-184


Arkivhode: 333


Notat nr.: 95 2014


SPORSM AL FRA ELIN VOLDER RUTLE(R)OC BJORNAR MONNES(R) VEDR.


SALG AV BARNEHAGER ETTER BYRADETS VEDTAK


Jeg iser ti I sporsmal fra representantene Rutle og NImenes IRT daten 20.05,2(11-1. med


folgende ordlyd:


Bred motstand mot salg barnehager


I horingsrunden om salg 10 barnehager kom det inn 180 horingss ar. omlrent 130 unike siden


en del var likelydende. Samtlige uttalelser var negative.


I bvradssak 1044:14 star folgende: «Det fremkommer ener Mrådens urdering imallertid ikke


momenter i horingstmalelsene som gir grunnlag for a si at salgsprosessen bor stanses.»


I. Hvorfor cr ikke unison motsland mot prosjektet fra alle berone nok lii a stanse del?


2.a) Hvilke momenter mener byraden kunne giti grunnlag for å stanse salgsprosessen?


2.1” Hvorfor mener h råden det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon når Rreldrene i samt lige


barnehager er mot. når ansalte i berorte barnehager sier opp, og det ikke kommer sokere til ledige


stillinger i de samme bamchagene?


Forsvarlig tilbud i de herorte barnehagene
1 byradssak 104-1/14 slar deh "Ln konsekvens av en virksomhetsoyerdragelse kan være at ansatte


vil se seg om etter andre jobber. Situasjonen i den enkelte barnehage som foreslas solgt vil derfor


falges tett i tiden IMmover. Bydelene som arbeidsgivere vil folge opp de ansatte og sikre at


barnehagene har en forsvarlig drift i perioden frem til virksomhetsoverdragelse.»


1 Asperud harnehage har de nå latt beskjed om at alle pedagogiske ledere i barnehagen slutter. Til


de to stil i irigetle som pedagogisk leder solll har vært utRst. fikk de totalt en soker, som ogsa var


kalt inn til intervju Bre andre steder. Pa flere avdelinger slutter alle de ansatte. Det er lite
sannsynlig at noen soker seg til en barnehage som er lagt ut for salg. der man ikke vet hvem som


blir ny eier eller 1n ordan lonns- og arbeidsforholdene blir.


V i er klar over at bydelene har ansy aret for dene til tross for at bydelene selv ikke onsker


prosjektet. Uansett har byraden det overste ansvaret og vi fon. enter derfor et utforlig sv ar på


hvordan tilbudet i de berorte bamehagene aaretas fra MON er. bade med informasjon om hva som


gjores I bydelene ou in a b radsavdelingen selv gjor.


3R) ordan folges det opp at barnehagen sikres forsvarlig drift?


3.15) Hvordan sikrer man at barnehagen ikke blir underbemannet?


Te) Hvordan sikres det stabilitet blant de ansatte ou ar det ikke blir gjennomnekk av


konidsvikarer?


H a ujores for at barnehagestart i august. som er en sarbar periode Ibr mange barn, skal torega


på en fors‘ arlig måte men stor mskifting av personalet?


Barnets beste


11,rathåndelin2 for Kbudre,be
kurin-kap latiAnning Radhu.eL liii0,


po.dmenak







I Mrådssaken står det idere «For å kanlegge risikoomrader og herksene tiltak kna net til de
arbeidsmiljomessige konsekaensene aa et sale. il det som nea ni lidligere i saken gjennomfores


egne risikovurderinger i alle dell barnehagene som foreslås solgt. På bakgrunn aa oa ennevnte er
byrådens vurdcring at salg av barnehager. dvs, at drifisansaar og eierskap mertas av private,


totalt sen ikke vil gi negalive konsekvenser for barna i barnehagen. Gjennomforing av bystyrets
vedtak vil således ikke være i strid med prinsippet om å ivarela hensynet til barnets beste.»


Asperud er et eksempel, men det samme skjer i de øvrige berorte barnehagene. Dette får store
negative konsekvenser for de nesten 600 berone barna. Det er sannsynlig at del i flere av
barnehagene vilvære mangel på ansatte fra august 2014 og ut året. og ai ustabilitelen også vil


aedvare det forste halvåret med ny eier.


I Ivor ille må situasjonen i barnehagene være i forhold til manglende bemanning og en periode
med usikkerhet ou ustabilitet for b råden pa bakgrunn aa prinsippet om barnets beste tar initiativ


stanse prosjektet?


Videre i barådssaken står der «Del er naturlig at ansane og foresane kan oppleae situasjonen som
krexende. særlig i en fase aa prosessen hvor det ikke er avklan Mem som vil bh ny eier av


barnehagen. Som det pekes på i flere aa horingsunalelsene kan en konsekaens aa dette aære at


enkehe ansane dlsøke see vekk fra barnehagen. Dene kan påa irke kontinuneten


barnehagetilbudet for en Nriode. Samt idig er det ikke eici at ucskiFiing av deler av
personalgruppa ailgi et ka alitatiat darligere bamehagetilbud.»


Som tidlizere nevnt er del ikke snakk om utskin ine av deler aa personalgruppa. det er utskiftine
aa de fieste, eller alle, i flere av barnehagene.


Vi viser til nedenstående hilsen fra en av de berørte foreldrene i en aa barnehagene tbarnets


navn og hvilken bamehage det gjelder er anonymisert av hensyn til personvern). Vi ber om et
saar pa Mordan 1-2 år med urr  eghei og ustabilitet ikke gir et kalitacit clårligere


barnehagetilbud,
”Du kan jo hilse henne fAnniken laugliet og si at hun erlelkommen hjem til ass Jici middagden


dagen •nna far vile ar ingen av de voksne hun kjenner vg har bliu sa glad i og knrua ni i


harnehagen kommer iii a være der nar hun kconmer tilbake ,fra sommerferie. For jeg formar ikke


Ina jeg skal svare nar hun det sparsmalef alle 4-aringer hele Og I.


august nar alle er horte, er hun velkommen i harnehagen jor a jorklare tkt en gang ril. Og hirr


gang flet dukker vpp uve. ukjeme roksne3om hun ikke kjenner vg dermed heller ikke kan stole pa


Del kommer til a skje mange ganger flet mermesle aret Anna kan twk hli knvfta til andre voksne


ogsa, men det erjo Ingenting som tider fia at 60 ars horf kompetem effiamg lar seg erstalle pa


noen uker Og imens et fvujagnnljo jorhapendigvis lagger segopp og hlir stabill i lopet ar ef ar


el/ei la kommer .4fma fil a ha mange darlige dager med en aressa larsgg klump i magen. Jeg kan


ikke firsta at ejfarsolvpmsfela eller hehov fiw informusjonsifmhnuing kan forwure a gamhle


nwd sma harn psvkiske helse pa denne maten.»


Negative endringer i barnehagetilbudet
I byrådssaken står det: «Et salg av en barnehage har ikke konsekaenser for barn eller ansatte med
nedsatt funksjonsevne da det er de samme reglene som gjelder enten barnehagen er privat eller
kommunak»


Det er ulike opptaksregler i kommunale oe prhate barnehage. og mens barn med nedsan
funksjonseame eller barna til foreldre med nedsan funksjonsevne er prioriten i opplak til de


kommunale bamehagene. er dette ikke noe krav for private eiere.
1-kordan mener bvråden at endrede opptaksreeler for de berone barnehagene ikke har


betydning for barn med nedsan funksjonseane?
Bade i badel Alna (”2. thdel Sondre Nordstrand har mange dårlig økonomi. En okning i prisen på


barnehagetilbudek gjennom okte kosmenger. kan Eastore neuatia e konsekaenser. En økning på
mellom 500 og 1000 kroner i måneden fore til at noen kanskje ikke lenger har råd til å ha
barna i barnehage De har heller ikke ren på a fa plass i en annen bamehaee.


Hvordan ail byråden iaareta familier med saak økonomi ha is kostpengene oker i bamehagene
som skal selees?
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Kommunale barnehager er åpne det meste av året, og i perioder mcd feriestengning fmnes det et


altemativ1 tilbud til de som trenger det. Manee kan ikke bestemme tidspunktet for sin egen ferie.


dette gjelder blant annet helsearbeidere og ansane i skiftordninger Mange av familiene som er i


en slik situasjon har trolig algt kommunal barnehage for å være sikret et tilbud når de trenger


det. Private barnehager har ikke en slik losning. og foreldrene kan ikke velge tidspunkt for når


barna må ha ferie


9. Hvordan vil byråden sikre at disse barna har et tilbud hvis barnehagen er siengt på et tidspunkt


når foreldrene ikke kan ta ut ferie?


Fastettiog av pris pa baroehagefte som skal selges
De kommersielle aktorene kan nene store peneer på salget av barnehager. særlig hv is kommunen


selger barnehagene billig til dem. En lav salgspris i realiteten ben- en merforing av store


offentlige verdier til kommersielle aktorer. En av aktorene. Norlandia. har sentrale I lo)remedlemmer


i selskapets styre. Apenhet, gjennomsikiigher og etterprovbarhet av prisfastsettelsen


er avgjorende for å unngå mistanke og påstander om skjulte gaver


10.a) På hv ilken mate il byråden sikre åpenhet. gjennomsiktighet og etterprovbarhet av


prosessen med prisfastsettelsen?


10.6) H ilke aktorer il foreslå salgsprisene?


10.e) Vil disse fastseue forslag til pris uavheneie av hverandre?


10.d) ordan og på hvilket tidspunkt bystvret bli orienten om prisfasisettelsesprosessen?


Svar:


BNrådet må forholde see iii de vedtak bystyret fatter. Det er kun bystyret som kan oppheve et edtak


fattet av bystyret. Intensjonen med den gjennomfone horingsrunden var å gi berone parter en


anledning til å unale see om saken. samt å sikre at alle relev ante svnspunkter i saken er opplyst for


byrådet fattet sin beslutning om valg av bamehager som skal selges.


Horingsrunden avdekket stor motstand mot bystyrets vedtak. Imidlertid kommer det ikke frem


opplysninger som etter byrådets vurdering ga grunnlae for å endre byrådels besluming om hvilke


barnehager som skal selges. Byrådet opprettholdt dermed sitt forslae til barnehager også etter


horingsrunden.


2a
Som redegjon for ovenfor er dei kun bystyret som kan oppheve et vedtak fattet av bystyret.


2b
Jeg viser til svar på sporsmål 1 og 2a. Som redegjort for ovenfor kom det ikke frem momenier i


horingsrunden som ener bv rådets vurdering ga grunnlag for å endre urvalget barnehager eller


fremgangsmåten for gjennomforing av salget.


3a


Alle ansatte skal sikres tilstrekkelig informasjon om plan for fremdrift og konsekvenser for egen


arbeidssituasjon. Dette for å i vareta et forsvarlig arbeidsmiljo for de ansatte, og for å sikre barna et


kvalitativt godt bamehagetilbud i perioden frem til ny eier overtar.


Byrådsavdelingen har en ten dialoe med de tre bydelene og legger stor ekt på at ansatte i


bamehagene i de tre todelene skal mona lik informasjon og fa det samme tilbud om oppfolging. Det


avholdes ukentlige moter mellom representanter fra bvdelene og brådsavdelingen. For a redusere


usikkerhet rundt egen arbeidsituasjon og for å sikre alle ansatte relevant informasjon, er det


gjennomfort moter førde I samthge bamehager meddeltakelse I ra byda0g 	 


byrådsav deling. I forkant av dette motet ble det også sendt ut likelydende informasjon til ansatte i
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barnehagene. ByrådsaNdelingen og Oslo pensjonsforsikring inv itere ansatte i de u barnehagene til
et informasjonsmote om pensjon for sommerferien


Som redegjon for i byrådssak 10-17/14 tilbyr bydelene de involverte barnehagene og den enkelte
ansalte en rekke tiltak. Enhetsleder for barnehage folger barnehagene lett opp. blant annet gjennom
deltakelse på personalmoter m.v. For sommeren skal det gjennomføres lokale risikoanalyser i
barnehagene. Ansatte Far videre tilbud om indiv iduell oppfolging fm bydelsadministrasjon.


bedriftshelseljeneste og Oslo pensjonsforsikring. Det leuees også til rette for personalmoter med


deltakelse fra bydelens HR-a‘deling og bedriftshelsetjenesten. oe FIMS moter med tillitsv algte og
verneombud.


3b


Det gjores en stor mnsais for å sikre god og stabil drift i barnehagene som skal selges og
konkurranseutsettes. Bydelene jobber aktivt med å rekrunere ansatte til ledige stillinger i


barnehagene. Det legges til rette for hyppig bruk av vikarer og det settes inn ekstra


personalressurser ved behov.


For (IN rig linner jeg grunn lil å peke på at bildet er noe mer nyansert enn hva representantene gir
uttrykk for når det gjelder antall oppsieelser ou rekruttering til ledige stillinger. Ronningen


bamehaue har for eksempel rekmtten ficre nye pedauogiske lederc til ledige stillinger i


bamehagen i lopet a perioden Inor bamehagen har vært aktuell for bade konkurranseutsening og
salg.


3c
Jeg viser til svar på sporsmå I 3a og 3b. Det jobbes aktivt med å sikre ansatte all relevant informasjon
om konsekvenser et salg. slik at de på et informert gninnlag kan vurdere sin egen arbeidssituasjon.
Videre jobbes dei aktim med rekruttering til ubesatte stillinger i barnehagene.


4
Jeg %iser til svar på sporsmål 3 a. 3b og 3c.


5
Jeg


-


viser til svar på sporsmålene ovenfor, hvor det fremkornmer at det jobbcs aktivt for å ivareta et
godt arbeidsmiljo og sikre ai barnehagene har en bemanning som gir en forsvarlig drift. Mht. sporsmål
om stansing av prosjektet, viser jeg til mitt svar på speasmål I. 2a og 2b.
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Jeg


-


viser ti I mine svar oven for vedrorende de tiltak som iverksenes for å sikre en trygg og siabil drift
av bamehagene, Jeg finner det lite hensiktsmessig å legue til grunn at det vil bli ustabilitet i
barnehagene en til to år frem i tid slik representantene gjør i sin sporsmål Min oppmerksomhet rettes
mol å ivareta en god og forsvarlig drift av barnehagene. Jeg mener foresatte, ansatte, bydel og
kommunen sentralt bør jobbe for å bidra til dette.
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F


-


ortrinn ved tildeling av bamehageplass for barn med nedsatt funksjonsevne er regulen i
barnehageloven og gjelder dermed også private barnehager. Private barnehager skal på lik linje med
kommunale bamehager forst lildele plass til barn som har fortrinn encr barnehageloven. dersom barna
er innenfor barnehagens opplakskrets. Dette skal være nedfelt i bamehageeiers vedtekter. på samme
male som det er nedfelt i kommunens barnehaueforskrift. Å gi fortrinn til barn fra familier hvor
foresane eller søsken har nedsatt funksjonsevne er et fortrinn bystyret har vedtatt for kommunale
bamehauer i Oslo. og vil ikke gjelde for barnehagene som blir
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Kostpenger skal ikke være hoyere enn barnehagens reelle utgifter til kost. I Oslo kommunc er
kostpengene 109 kr pr måned. Bamehageeier har mulighet til å ta betaling for kost i tillegg til
maksimal foreldrebetaling. Basen på dagens situasjon er det imidlertid liten grunn til å tro at det vil bli
alduelt med kompenger i storrelsesorden 500-1000 kroner, slik det vises til i sporsmålet.


9
Barnehagens apningstider skal fremkomme av i barnehagens vedtekter Bamehageeier kan selv
av gjore om bamehagen skal ha åpent i sommennanedene eller om barnehagen skal være siengt i
perioder. Dersom barnehagen holder stengt i perioder av ferien, og det er foresatte som har behov for
et barnehagetilbud i denne perioden, så må dene tas opp med bamehagen.


10a
En verdifasisettelse euer de prinsipper represemantene viser til vil sikres gjennom bruk av eksteme
aktorer Det er engasjen et eksternt firma for å foreta en helheilig verdivurdering av bamehagene. I
tråd med eksisterende Ibringer for salg og bortfeste as kommunal eiendom innhentes i tillegg takster
både for bygningsmassen og for å famsene riktig festeleie for tomtene.


10b


Det er engasjen et ekstemt lirma for å forma en helhetlig verdivurdering av barnehagene. Takstene
innhentes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten fra deres rammeavtaler for kjop av takstuenester.


10c
Takster for bade bygningsmasse og fastsan festeleie for tormene il inngå som elementer i den
samlede erdifastsenelsen som skal gjennomfores av ei eksternt firma.


10d
Det vises til salgsstrategi skissert i byrådssak 1047/14, samt til redegjorelse oven for av hvordan
verdivurderingen skal gjennornfores. Utoy er dette vil bystyret bli orientert om videre fremdrifl i
salgsprosessen når dette vil være naturlig.


Anniken Flauglie


byråd for kunnskap og utdanning


(;odkjent og ekspedert elektronisk


Kopi: Bydel Alna. Bydel Sondre Nordstrand og Bydel Vestre Aker
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UTSETTELSE AV ADRESSERING I SØRKEDALEN


Plan- uu bygningsetaten onsker å opplyse om at adresseringen av Sorkedalen er uLsatt til august måned.
Veinavnene er bInt vedtatt tidligere under våren. 1august vil adreasekarsel bli sendt ul for de berorte
verene 01 aktuell hjemmelshaver. Etter tre ukers unalelsesfrisi sil adressekedtaket hli sendt ut.


Det er viktig at hjemmelshaver upplyser ekentuelle leieboere om de nye adressene når de nye adressene er
på plass.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN
Avdcling for geodata
Matrikkelenheten


Dette dokumentet er elektrottitA godkjent 02.06.2014 ar:


Henrik Andertson - Saksbehandler


Likelydende brev sendl
Sorkedalens vel og Sorkedalen historielag v/lørn Grottum. Sorkedalen, 0758 OSLO. jogroettai online.no
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Sørkedalen 26 05.2014


postmottak@byr.oslo.kommune.no


Høringsuttalelese fra Sørkedalens Vel til Kommuneplan - Oslo mot 2013


Sørkedalens vel retter en sterk henstilling om at det utarbeides en egen kommunedelplan


for Sørkedalen; dette som en oppdatering og videreutvikling av «Disposisjonsplan for


Sørkedalen», vedtatt av Oslo bystyre 22.01.1986


Vi viser til hyggelig og positivt møte med Byråd Bård Folke Fredriksen i Rådhuset 27.02.2014


for å drøfte vellets ønske om at det utarbeides en samlet plan for Sørkedalens framtidige


utvikling. Sørkedalens Vel oversender herved oppsummering etter møtet som en


høringsuttalelse til det fremlagte forslag til kommuneplan.


Bakgrunnen for anmodningen er at Oslo kommune skulle vurdere hvilke reguleringsplaner i


Marka —herunder reguleringsplanene for tre ikke realiserte hustun i Sørkeclalen —som måtte


oppheves, fordi reguleringen er i strid med markaloven. Samtidig er det under utarbeidelse


en kulturlandskapsplan for Sørkedalen, en vassdragsplan for Sørkedalsvassdraget og en


reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien. Alle planene er forankret i


sentrale politiske vedtak og skal fremmes for bystyret.


For å forsterke vår anmodning om samlet plan, vil vi minne om at vellets ønske om en samlet


plan ble avgitt i en fellesuttalelse datert 13.04 2011 til «Forprosjekt skjøtselsplan


Sørkedalen». Denne ble støttet av Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og


Akershus, Naturvernforbundet Oslo Vest, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Sørkedalen


historielag, Sørkedalen bonde- og småbrukerlag og Oslo og Akershus bondelag. Det er


således betydelig støtte for vellets synspunkt.


Møtet 27.02.2014 fant sted etter at byrådet hadde lagt kornmuneplanforslaget for Marka ut


til offentlig høring.


Sørkedalen er omtalt følgende steder kommuneplanen: Kommuneplanens samfunnsdel —


mål 2, satsing 2, satsing 3, Kap.8 Introduksjon —juridisk arealdel —8.2, 8.3, Kap.9 Juridisk


arealdel —sammendrag 9.1, Kap. 10. Etablerte lokalsamfunn - 10.1, 10.2, 10.3, Vedlegg 1.


Konsekvensvurdering, Vedlegg 3 12 - LNF-areal for spredt boligbebyggelse.







Hustun


Det er bare hustun som er omtalt i kommuneplanen og det er vanskelig å finne ut hvor de


foreslåtte hustunene er tenkt plassert.


I disposisjonsplanen av 1986 ble rammen for hustun fastsatt til 6 boliggrupper (hustun), med


åpning for å øke til 10 boliggrupper dersom evalueringen av de 6 hustunene tilsa dette.


6 hustun er bygget og evalueringsrapporten konkluderer med at et det sannsynligvis vil være


mulig å bygge til sammen 10 hustun i henhold de plasseringskriterier i evalueringsrapporten


og uten å komme i konflikt med kulturlandskapsverdiene.


I kommuneplanen foreslås det å bygge et langt større antall hustun enn det som byrådet ved


behandlingen av evalueringsrapporten anbefalte bystyret å gå inn for. Minst tre av de


foreslåtte hustuntomtene er i direkte konflikt med plasseringskriteriene


Miljødepartementet krever at alle planer og tiltak skal konsekvensvurderes. For de forslåtte


hustunene er bare foretatt en generell konsekvensvurdering og ikke en vurdering av hvert


enkelt tun.


Etter at disposisjonsplanen ble vedtatt i 1986 er det i Sørkedalen bygget 6 hustun med 36


hus og 45 boenheter, 25 hus på gårdstun med 29 boenheter, 12 hus er påbygd til


generasjonsboliger med 14 boenheter og det er bygget 18 semorboliger.


Til sammen er det bygget 102 nye boenheter.


Folketallet i Sørkedalen passerte i 2013 700 innbyggere


Det er i kommuneplanen ingen oppsummering av hvilken effekt den boligbyggingen som er


blitt gjennomført har hatt for rekrutteringen til barnehagen og skoleff


Åpningen i Markaloven for å bygge nye boliger i Sørkedalen, er begrenset til det som er


nødvendig for å opprettholde Sørkedalen som levende lokalsamfunn, først og fremst


rekrutteringen til barnehagen og skolen.


Det foreligger ingen prognose for rekrutteringen til barnehagen og skolen, som underbygger


og dokumenterer behovet for å bygge flere boliger —og i så fall hvor mange og av hvilken


type.


Det er heller ikke sagt noe om hvorledes bygging av framtidige boliger i hustun bør


organiseres og gjennomføres, for at de skal kunne få en pris som er overkommelig for


barnefamilier med normal økonomi.
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Boliger på eksisterende gårdstun og generasjonsboliger


I disposisjonsplanen er det i tillegg til å åpne for å bygge et begrenset antall hustun, også


åpnet for bygging av hus på eksisterende tun og påbygg på eksisterende hus til


generasjonsbolig.


Bestemmelsene som åpner for bygging av hus på eksisterende ttm og påbygg til


generasjonsbolig er ikke inntatt i kommuneplanen.


Vassdragsplanen for Sørkedalsvassdraget


Vassdragsplanen omfatter et 100 meter bredt belte på begge sider av hovedvassdragene


med tilløpsbekker.


Vassdragsplanen og kulturlandskapsplanen omhandler i stor grad de samme temaene. Begge


planene vil i 100 metersbeltet langs vann, hovedvassdrag og bekker omfatte vern av


naturområder, kulturmiljøer og kulturminner, restaurering og skjøtsel av kulturlandskapet,


eksisterende og nye bygg og anlegg, byggetiltak og bevaring/skjøtsel/ tilrettelegging i


kantsonene.


Vassdragsplanen og kulturlandskapsplanen må derfor samordnes i en samlet plan.


Etter at utkastet til vassdragsplan ble behandlet i arbedsgruppa for kulturlandskapsplanen,


la Plan- og bygningsetaten —som her fått i oppdrag å fremme planen til politisk behandling -


den på is i påvente av samlet plan.


Kulturlandskapsplanen for Sørkedalen


Bystyret vedtok 16.03.2008 å be byrådet legge frem en egen skjøtselsplan for å ivareta


kulturlandskapet i Sørkedalen.


Formålet med en skjøtselsplanen er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet i


Sørkedalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de


biologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.


Nødvenchge grunnlagsrapporter for å utarbeide kulturlandskapsplanen foreligger, men


Regionkontor landbruk opplyser at etaten ikke kapasitet eller ressurser til å utarbeide


planen.


Organisasjonene i Sørkedalen hadde 22.04.2014 et møte med byråd Guri Melby, der


kulturlandskapsplanen og samlet plan for Sørkedalen var tema. Notat som ble overlevert


byråden følger som vedlegg. Byråden for miljø og samferdsel sa at hun ville ta saken opp


med Byråden for byutvikling.


Gang- og sykkelvei/utvidet veibane langs Sørkedalsveien


Bystyret vedtok 02.04.2008 at det skal utarbeides reguleringsplan for gang- og sykkelvei


Sørkedalen.
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(Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har meddelt Vestre Aker bydelsutvalg at


reguleringsforslag for separat gang- og sykkelvei og utvidet veibane vil bli lagt ut til offentlig


ettersyn i nærmeste framtmed høringid).


Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen har ligget ute til offentlig høring, med
høringsfrist 02.06.2014. Den videre behandling av denne saken kan derfor samkjøres og
innarbeides i en samlet plan.


Vestre Aker bydelsutvalg går inn for en ny, samlet plan for Sørkedalen.


Bydelsutvalget uttalte 13.10 2011 (sak 157/2013) om kommuneplanens planstrategi:


«Vestre Aker bydelsutvalg vil imidlertid påpeke at det er meget viktig i det kommende arbeid


at det utarbeides en ny Disposisjonsplan for Sørkedalen. Dagens disposisjonsplan er


tilsidesatt av Markaloven, og kan derfor ikke lengre være gjeldende. Sørkedalen MA få lov å


utvikle seg også i fremtiden, men basert på de naturlige gitte begrensninger den forrige


planen er basert på og de behov som er nødvendige å dekke, for at dalen ikke skal komme i


en bakevje».


Byrådet har tidligere anbefalt at det utarbeides en samlet plan for Sørkedalen.
Vellet vil også trekke fram at Byrådet i sitt saksframlegg til byutviklingskomiteen 04.09.2007


uttalte følgende: «Byrådet vil understreke betydningen av å sikre kulturlandskapet i


Sørkedalen mot gjengroing og bevare bygningsmiljøet i dalen. Byrådet finner det


hensiktsmessig å behandle landbruksinteressene sammen med øvnge interesser i


Sørkedalen. Dette kan gjøres i en helhetlig plan i etterkant av at ny plan- og bygningslov
samt Markalov foreligger».


Sørkedalens vels konklusjon og anbefaling
For at «Disposisjonsplan for Sørkedalen» fra 1986 skal bli videreført og bli et tydelig og godt


styringsverktøy for den framtidige utinklingen i Sørkedalen, må det utarbeides en egen


kommunedelplan for Sørkedalen innenfor de samme grenser som i disposisjonsplanen og


med alle aktuelle temaer innarbeidet.


Det er meget viktig at beslutningen om å utarbeide en egen kommunedelplan for


Sørkedalen blir tatt omgående, slik at (man ikke behøver å behandle det som står skrevet om


Sørkedalen i den utsendte kommuneplanen) arbeidet med en samlet plan kan igangsettes
snarest mulig.


Plan- og bygningsetaten bør få ansvaret for å utarbeide kommunedelplanen.


Medvirkningsprosessen som Byplankontoret gjennomførte da disposisjonsplanen ble


utarbeidet, bør være et eksempel til etterfølgelse i utarbeidelsen av kommuneplanen.


Med hilsen
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Sørkedalens Vel


Odd Holter


Vedlegg: Notat til byråd Guri Melby datert 22.04.2014
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Notat til møte med byråd Guri Melby, tirsdag 22. april 2014


(JAAF 22.04.2014)


Fra: Organisasjonenes representanter i kulturlandskapsgruppa for Sørkedalen.


1.0rganisasjonenes representanter


Sørkedalens vel —Odd Holter


Sørkedalen historielag —Astrid Langballe Dalin


Sørkedalen bonde- og småbrukerlag — Lillann Berger (forfall), Tore Berger


Oslo og Akershus bondelag —Trond Pinsli (forfall)


Frilufts- og naturvernorganisasjonene — lan M. Fredriksen


2. Begrunnelsene for anmodningen om møte med byråden


2.1 12008 fattet bystyret et enstemmig vedtak om at det skulle utarbeides en


kulturlandskapsplan for Sørkedalen med formål:


«Bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet i Sørkedalen som en helhet, med


særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske og kulturhistoriske


elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter».


Fem år senere foreligget det ikke noe planforslag. Det er byrådsavdelingen for miljø og


samferdsel som er ansvarlig for å fremme planen for bystyret.


2.2 Utkast til «Vassdragsplan for Sørkedalsvassdraget» - som Oslo og Bærum har


samarbeidet om - omfatter kantsonene og tilliggende områder langs vassdraget, og må


derfor sees i sammenheng med kulturlandskapsplanen Det er PBE som har fått i oppdrag å


fremme planen.. Planforslaget er imidlertid lagt på is i påvente av å bli samordnet med


kulturlandskapsplanen.


2.3 Reguleringsforslagene for separat gang- og sykkelvei, alternativt utvidet veibane langs


Sørkedalsveien - som er varslet lagt ut til offentlig høring i nærmeste framtid - og


kulturlandskapsplanen må sees i sammenheng.


En separat gang- og sykkelvei vil medføre omfattende og skjemmende sår i kulturlandskapet


og flere steder ligge på dyrket mark.


Riksantikvaren har fremmet fredningssak for Bogstadområdet fra Peder Ankers plass til


Strøm. Sørkedalsveien inngår i fredningsforslaget.


2.4 Bærum kommune har åpnet for at Løvenskiold og OBOS får bygge «Fossum —byen i


Marka» på industriområdet til Fossum Bruk og på tomta som i sin tid ble avsatt til et


forsvarsbygg, men som nå eies av OBOS. Det arbeides med planer for 2000 boliger for 6 000


personer. Boligene vil ligge innenfor området som er definert som Sørkedalen og vil være i


konflikt med kulturlandskapsplanen. og fredningsforslaget for Bogstad.


Boligbyen som planlegges på Bærumsiden —direkte i utsikten fra Bogstad gård - vil også


være i konflikt med fredningsforslaget
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2.5 I byråclets kommuneplanforslag for Marka (markalovens § 6) er Sørkedalen omtalt på 8-


10 steder. Kommuneplanen inneholder kun forslag til nye hustun. Antall hustun som inngår i


planforslaget går lagt ut over det som tidligere er blitt vurdert som et øvre tak. Flere av


forslagene er i direkte konflikt med hensynene til kulturlandskap, kulturmiljø og


kulturminner.


Konklusjon:


Organisasjonene krever at Sørkedalen trekkes ut av kommuneplanen for Marka og at


kommuneplanen, kulturlandskapsplanen, vassdragsplanen og gang- og sykkelvei/utvidet


veibaneplanene samkjøres i en samlet plan for Sørkedalen, basert på markalovens § 6.


Organisasjonene viser i denne forbindelse til brevet fra Sørkedalens vel til byråd Bård Folke


Fredriksen datert 26.03.2014. Kopi av brevet er sendt byrådsavdelingen for miljø og


samferdsel.


Organisasjonene viser til at også Vestre Aker bydelsutvalg krever at det utarbeides en samlet


plan for Sørkedalen.


3. Organisasjonenes forslag til innhold i planen.


3.1 Følgende områder legges inn på plankartet som tilbakeført til jordbruksproduksjon)


Skuggen


Strømshaugen


Zinober


Zinoberbroa


Tangenveien


Årnes


Storbraten


Bakk


Stubberud (pilotprosjektområde)


Nordal (pilotprosjektområde)


Atlanteren (rett over veien for Boligen)


Berger


3.2 Områder som ligger brakk som må tas i bruk til jordbruksproduksjon


Søndre Ringerike (del mot sør)


Hadelandsmyra nord


Smedstua


Grøttumsbråten


Nordre Åmot


Bekken (Stubberud)


Nordre Solberg (beite)
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3.3 Tilplantede innmarksområder som må tilbakeføres til overflatedyrket (stubbfresing)


eller beite


Ødegården - 160 dekar - delvis avskoget)


østre Solberg


Nordre Solberg øst - delvis beite


Nordre Solberg nord —delvis avskoget


Tømte - avskoget


Åmot - delvis avskoget


Vennerhagen - avskoget


3.4 Områder og trær ( prioritert i bioforskrapporten)


Slora (slåttemark/kulturlandskap)


Bergendal (store, gamle trær)


Grøttum (store, gamle trær)


Smedstua (slåttemark og naturbeitemark)


Åmot (store, gamle trær)


3.5 Områder (ikke prioritert i bioforskrapporten)


Brenna/Pinsliområdet (etter nærmere vurdenng av 10 registrerte områder)


4. Utvalgte kulturlandskaper i jordbruket.


4.1 Følgende markaplasser er utvalgt og får tilskudd til skjøtsel.


Svartor


Finnerud


Slagtern


Blankvannsbraten


4.1 Markaplasser som foreslås som nye utvalgte områder (priontert i bioforskrapporten)


Det er nylig gjennomført en evaluering av opplegget med utvalgte kulturlandskaper


jordbruket og konkludert med at tiltaket skal videreføres.


Lønnås - slåttemark)


Aspeskog - lauveng, store, gamle trær


Kjelsås —skjøtselsplan er utarbeidet


5. Siste Sjanse/Asplan Viak-rapportene (områder som ikke er medtatt foran)


Søndre Solberg —fukteng (Nr. 1 —i Siste Sjanse-rapporten)


Ravine Grøttum —fri utvikling (7)


Bogstad badeplass —fremme gammel, åpen lauvskog (10)


Søndre Solberg —furumyrskog, fri utvikling (13)


Grøttum —slåttmark/beite (18)


Gran østre —løvskog, beitemark (23)


Gran-Lyse —granplantasje, gjengroingsmark (24)
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Gran S —granplantasje, gjengroingsmark (25)


Sørkedalselva, sydvest for Hadeland —sumpskog, gråor/heggskog/fukteng (26)


Sørkedalselva, øst for Søndre Solberg (27)


6. Kulturminner (Byantikvaren)


Gamle Storbraten


Holen


Kolerakirkegården


Berget


Kalserhytta


Vennerbakken


Dølebraten


Svensbrukoia


Sloradamrnen


Løkeberg


Åsløkka


Byveien (Ankerveien —Zinoberveien)


Gamle Sørkedalsveien (Nordre Solberg —Stubberud)


Gårdsveien Åmot —Gran


Regulering av utvalgte gårdstun og prioriterte kulturminner til


spesialområde bevaring


Bystyret har i sin behandling av saken om kulturlandskapsplanen forutsatt at det vurderes


om utvalgte gårdstun og andre prioriterte kulturminner i Sørkedalen bør reguleres til


spesialområde bevaring. Dette er en vurdering byantikvaren må gjøre.


Allsidig dyrehold, forproduksjon, beite


Regionkontor Landbruk uttalte i mars 2011 til byrådet at det er oppstallet mange hester i


Sørkedalen, anslått til 225 i mai 2011. Hestene går på beite, de blir oppstallet på paddocker


og de bruker stier en rekke steder i Sørkedalen.


«Hestene trenger beiteområder og store mengder for, som kan produseres lokalt.


Forproduksjon bør innarbeides i en eventuell forvaltningsplan».


«Det er ønskelig med variert beiting med sau, geit og storfe i tillegg til hest. Tråkk og slitasje


av beiter er et voksende problem».


«I det videre arbeidet med kulturlandskapsplanen må derfor muligheten for i større grad å


benytte sau, geit og storfe som kulturlandskapsskjøttere —herunder mulighetene for å


utvikle dyrehold som næring —utredes».
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Organisasjonene forutsetter at Regionkontor landbruk følger opp det de her har omtalt og


foreslått


Hestebruksproblematikken som oppfølgingsprosjekt


Regionkontor landbruk uttalte i forbindelse med det som er gjengitt ovenfor, at ridning er


blitt en viktig næring for mange i Sørkedalen, men at det er behov for å tilrettelegge for


turridning og forvaltning av beiteområdene.


Regionkontoret uttalte også at oppbevaring av store mengder hestemøkk også vekker


bekymring i Sørkedalen.


«Utarbeiding av en forvaltningsplan for hestebruk bør derfor igangsettes som et eget


prosjekt i dalen. Det er viktig å involvere lokale ridesentre, innbyggerne,


forvaltningsorganene og andre friluftsliv/natur-interessegrupper til å utforme en felles plan


for forvaltning av hest og hestebruk».


Organisasjonene forutsetter at Regionkontor landbruk gjennomfører det prosjektet som de


her har foreslått.


Informasjon


Mens planarbeidet pågår og planen er vedtatt, må publikum informeres på hensiktsmessig


måte.
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Bydel Vestre Aker Vedlegg 1


Tabell 1: Resultat pr.etter artsgrupper 
Konto Årets budsjett Justert 


budsjett
Regnskap 


d/mnd
Regnskap 
hittil i år


Budsjett hittil i 
år


Korr av 
regnskap Avvik


Prognose 
(avvik 


budsjett)
10 Lønn og sosiale utgifter 572 317 559 200 54 314 259 790 247 062 9 390 -22 118 -33 325


11-12 Kjøp som inngår i  produksjon 420 797 436 031 13 438 150 097 181 396 -24 777 6 522 11 824
13 Kjøp som ikke inngår i  prod. 413 386 413 386 33 595 170 607 172 244 -8 956 -7 319 -35 482
14 Overføringsutgifter 35 094 35 094 4 385 17 462 14 622 -109 -2 949 -4 258
15 Finanskostnader 987 987 18 173 411 -199 39 1


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER 1 442 581 1 444 698 105 750 598 129 615 735 -24 651 -25 825 -61 240
16 Salgs- og leieinntekter -117 604 -117 604 -10 702 -50 441 -49 002 134 1 573 2 250
17 Refusjoner -16 965 -16 920 -3 939 -19 219 -7 050 5 010 17 179 23 132
18 Overføringsinntekter -85 766 -85 766 -6 540 -33 860 -35 736 -4 113 2 237 5 500
19 Finansinntekter -627 -627 -43 -103 -261 -158 1


DRIFTSINNTEKTER -220 962 -220 917 -21 224 -103 623 -92 049 1 031 20 831 30 883
NETTO DRIFTSUTGIFTER 1 221 619 1 223 781 84 526 494 506 523 686 -23 620 -4 994 -30 357


1 663 543


Tabell 2: Resultat pr. 31.05.2014
Årets 


budsjett
Justert 
budsjett


Budsjett 
pr.


Korrigert 
Regnskap 


pr.
Avvik


Passiv 
prognose 
pr.31.12.


Aktiv 
prognos


e 
pr 31 12


93 663 117 028 44 063 38 450 5 613 7 841 9 200


Enhet for bestiller 359 043 344 931 144 364 145 677 -1 314 -19 005 -14 500 
Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 136 349 136 846 62 048 62 943 -895 -979 0
Enhet for hjemmetjenester 95 106 93 105 42 336 43 381 -1 045 -6 198 -3 200 
Enhet for forebygging og rehabilitering 17 993 17 309 7 514 8 181 -667 -620 0


20 018 18 795 8 373 8 102 271 1 0
     Økonomisk sosialhjelp (Enhet for sosial/NAV) 26 045 26 045 10 958 10 833 125 -1 500 -1 500 
Enhet for barnevern 38 861 38 811 16 501 22 148 -5 647 -8 751 -5 000 
Enhet for barnehager 391 962 390 427 169 334 169 917 -583 -1 021 0
Enhet for forebygging barn og unge 8 428 8 129 3 628 4 074 -447 -26 0
Ressursenhet for barn og unge 19 815 17 811 8 006 8 363 -357 0
Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 14 335 14 545 6 562 6 611 -49 -99 0
SUM BYDELEN TOTALT 1 221 619 1 223 781 523 687 528 681 -4 994 -30 357 -15 000 


Støtteenheter (Økonomi,HR, stab og bydelsdirektør)


Enhet for sosial / NAV


Kommentar: 
Tabellen viser totaloversikt over alle funksjonsområder fordelt på kontogrupper. Avvik på kontogruppe 10 lønn må ses i sammenheng med 
kontogruppe 17 refusjoner. Langtidsvikarer og sykepengerefusjoner er ikke budsjettert derfor avvik. I kollonne for "korr. av regnskap" er det 
korrigert for utgifter/inntekter som ikke tilhører perioden slik at perioden er avstemt. 


Kommentar: 
Tabellen viser oversikt fordelt på fagområder i henhold til bydelens organisering.  
Prognosene er her aktiv og er basert på endret aktivitetsnivå.  Avvikene er nærmere kommentert i vedlegg 2. 





		Forslag overordnet rapp. (2)
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Oslo kommune
Kommunerevisjonen


Vir ref (seksnrT Saksbehs
201403368-7 Fordis Eidneim
Revisjofisref: 480 428 26


FORVALTNINGSREVISJONOM KOMMUNENSORGAMSERINGAV
SYKEH.JEMSTJENESTER- SPØRSMÅLTIL BYDELUTVALGENE


Bystyret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2014, 11.12.2013 i verbalvedtak H 44 å be
kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med hensikt å kartlegge styrker og
svakheter i dagens organisering av sykehjemstjenester, og belyse hvilken ansvarsfordeling
mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse.
Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen i møte 28.012014 (sak 6). I den anledning
ønsker Kommunerevisjonen å innhente synspunkter på dagens organisering av sykehjemsdrift
fra en rekke ulike aktører, blant annet fra bydelsutvalgene.


I vedlegget til dette brevet har vi formulert noen spørsmål som vi håper bydelsutvalgene tar
seg tid til å besvare. Bydelsutvalgene står videre fritt til å komme med synspunkter og
kommentarer lll forhold som ikke dekkes av våre spørsmål. For at vi skal kunne benytte
bydelsutvalgets innspill i vårt arbeid, ber vi om at svaret sendes Kommunerevisjonen innen
01.09.2014.


Vi gjør oppmerksom på at Kommunerevisjonen i forbindelsen med denne undersøkelsen
sender egne spørsmål til bydelenes administrasjon.


Hvis det er noen spørsmål til vedrørende denne undersøkelsen eller dette brevet er det bare å
ta kontakt med Frøychs Eidheim (prosjektleder) tlf. 480 428 26, e-post:
fru‘dis.eidheinikr ob!C) komnnunemo. eller Hildc Ludt (prosjektmedarbeider) tlf 413 321
57, e-post: hilde mh@ krv.oslokommuncan.


Vennlig hilsen


Frøydis Eidheim Hilde Ludt
Seniorrådgiver seniorrådgiver


Vedlegg: Spørsmal til bydelsutvalgene


Adresse.Telefon resepson 23 48 68 DO
Greaseveree 88Tclefeks 23 48 68 01
0663 OSLOOrwnr.. 976 819 861


Lposi posutonak@lcv.oslo.kortunune no
Imemett top://wersein, oslo konornune no
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VedleggSpersmål til bydelsutvelgene


Bakgrunn
Bystyret vedtok i 2006 å opprette en etat som skulle overta bydelenes ansvar for å drive
kommunale sykehjem og følge opp private sykehjem fra 01 01 2007 Med basis i erfaringer
fra de 7 årene som har gått, ønsker Kommunerevisjonen informasjon om bydelsutvalgenes
syn på styrker og svakheter ved dagens organisering.


Spørsmålene nederst tar utgangspunkt i målene som ble satt for etaten i byrådssak 79106
Sykehjem —organisering for bedre kvabiet og valgfriher, samt de motforestillinger som kom
til uttrykk i høringsuttalelser fra bydeler og andre aktører på forslaget til omorganisering av
sykehjemsdriften som gjengis i det følgende:


Bcdrekapasitetsulnyaelse
Ett av målene for opprettelsen av Sykehjemsetaten var at behovet for sykehjemsplasser skulle
ses for hele byen under ett_En sentral etat skulle blant annet utnytte sykehjemskapasiteten
bedre. Bydelene skulle ikke lenger bære den økonomiske risikoen knyttet til ledige
sykehjemsplasser. Dette skulle gi større økonomisk forutsigbarhet for bydelene.


økt spesialisering
Økt spesialisering av sykehjemstilbudet var en ventet positiv effekt av etatsopprettelsen. En
sentral etat ville lettere kunne tilrettelegge tilbud for særskilte milgrupper med ulike behov,
enn det 15 bydeler hadde anledning til.


Fritt sykehjemsvalg
Før opprettelsen av Sykehjemsetaten var det enkelte utfordringer knyttet til ubalanse mellom
tilbud og etterspørsel etter sykehjemsplasser på bydelsnivå. Opprettelsen av Sykehjemsemten
skulle bidra til å sikre brukerne fritt sykehjemsvalg. Dette fordi bydelene ikke lenger ville ha
en økonomisk interesse av å fylle opp egne sykehjemsplasser før de tilbød plasser i andre
bydeler.


thvikling i kvalitetsarbeidet
Forut for opprettelsen av Sykehjemsetalen var det antatt at en sentral etat ville kunne
samordne og utvikle kvalitetsarbeidet bedre enn det som var tilfellet da sykehjemmene ble
driftet av bydelene, herunder styrke rekrutteringen av personell, øke andelen faglærte, bygge
opp og utvikle større fagmiljøer, tilby flere heltidsstillinger/større stillingsandeler, etablere
ensartede kvalitetssiluingstiltak, samt bidra til lik bruk av kontroll- og tilsynsfunksjonenc.


Stontriftsfordeler
Opprettelsen av en sentral etat skulle bidra til stordriftsfordeler blant annet på områder som
anskaffelser, drift og vedlikehold, personal, økonomi, regnskap og administrative
støttefunksjoner.


Bekymringervedrørendeapprettelsenav Sykehjemseteden
Forut for opprettelsen av Sykehjemsetaten i 2007 var det flere bydeler som stilte seg tvilende
til nytten av å opprette en sentral etat. Det var flere forhold ved den gamle ordningen som
bydelene mente fungerte og som de mente at en etatsopprettelse ikke ville ivareta på samme
måte. Dette gjaldt blant at
• bydelene ville miste økonomisk handlefribet og fleksibilitet ved at en større del av


budsjettet ville bli bundet opp,
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en etatsopprettelse ville føre til byråkratisering og dyrere sykehjemsplasser,
en etatsopprettelse ville føre til at bydelene ville miste sammenhengen i tiltakskjeden
innenfor pleie- og omsorgstjenestene,
det å ta ansvaret for driften av sykehjemmene vekk fra bydelene, ville føre til en svekkelse
av bydelssystemet og lokaldemokratiet ettersom viktige beslutninger vedrørende
tjenestetilbudet ble sentralisert og det ble lengre avstand mellom brukere og
beslutningstakere


Spørsindl til bydelsutvalgene
Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og ulemper ved
dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjetder kapasitet,
spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre forhold?


Has det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til en svekkelse
av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn?


Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem fungerer innen
dagens sykehjernsorganisering?


Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for sykehjemssektoren
som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse?


Dersom det ikke er enighet i utvalget i synet på de ulike spørsmålene, kan dette framkomme i
svaret.

























Bydel Vestre Aker Vedlegg 2


Side 1


Årets 
budsjett


Justert 
budsjett Budsjett Regnskap Avvik Prognose 


pr.31.12.


Resultater pr. enhet med foklaring av evt. avvik
Støttefunksjoner (Økonomi, HR & Bydelsdir.stab) 93 663 117 028 44 063 38 450 5 613 7 841


Enhet for bestiller 359 043 344 931 144 364 145 677 -1 314 -19 005 


Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 136 349 136 846 62 048 62 943 -895 -979 


Enhet for hjemmetjenester 95 106 93 105 42 336 43 381 -1 045 -6 198 


Enhet for forebygging og rehabilitering 17 993 17 309 7 514 8 181 -667 -620 


Enhet for sosial / NAV 20 018 18 795 8 373 8 102 271 1


Resultat


Dagrehabilitering, innsatsteam , fysioterapi/ergoterapi, Røa eldresenter og Vinderen seniorsenter 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 
 


Boliger for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsevern og dagsentra. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 
 


Praktisk bistand ,hjemmesykepleie kommunal utfører og omsorgsboliger 
 
Enheten forventes å effektuere kostnadsbesparende tiltak. Dette må ses i en større sammenheng og bydelsdirektøren forventer merforbruk knyttet til aktivitesvekst. 
Enhetspesifikke tiltak er igangsatt for redusere effektiviseringsavvik. 


Inneholder seksjon for sysselsetting, behandling og rehabilitering, nyankomne flyktninger og kvalifiseringstønad samt drift av sosialsenteret. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 
 


Gjelder kjøp av psykratritjenester og kjøp av institusjonsplasser , sykehjemsplasser, kortidsplasser, utgifter til utskrivningsmeldte pasienter fra sykehus, vederlag, 
brukervalg, tryggehetsalarm, tt-kjøring, privat eldresenter og vestre aker frivillighetssentral.   
Forbruket knyttet til sykehjemsplasser, hjemmetjenester privat og bruka av PU boliger er årsakene til merforbruket. Refusjon knyttet til statstøtte kostnadskrevende 
pasienter er medtatt i aktiv prognose. Enhet for bestiller arbeider i samråd med enhetene i pleie og omsorg området om nedtak av vedtakbaserte tjenester. 


 


Omfatter fellesutgifter som ikt, tidlig pensjon, informasjon og web,  fellles vedlikehold ,  komunale leger, lederteam og stabsenheter. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene. Prognosen viser pluss da dette synliggjør besparelsen av omstillingsplanen. 
 
 
 
 


Helsevern og kommunale lege. 







Bydel Vestre Aker Vedlegg 2


Side 2


    Økonomisk sosialhjelp (Enhet for sosial/NAV) 26 045 26 045 10 958 10 833 125 -1 500 


Enhet for barnevern 38 861 38 811 16 501 22 148 -5 647 -8 751 


Enhet for barnehager 391 962 390 427 169 334 169 917 -583 -1 021 


Enhet for forebygging barn og unge 8 428 8 129 3 628 4 074 -447 -26 


Resursenhet for barn og unge 19 815 17 811 8 006 8 363 -357 


Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 14 335 14 545 6 562 6 611 -49 -99 


SUM BYDELEN TOTALT 1221619 1223781 523687 528 681 -4 994 -30 357


Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 
 
Bydelen har økt utbetalingene på sosialhjelpen. Dette er en økning som oppleves i samtlige bydeler. Kvalifiseringsprogrammet gir oss besparelser som bidrar til redusert merforbruk 
innen område. 


Barnevern drift ,barnevernstiltak i og utenfor hjemmet. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 
 
. 


Bydelens kommunale barnehager, opptak, offentlig finansiering av  private- og kommunale barnehager. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene. Bydelen  kvalitetsikrer opp mot KOU angående salg av barnehager, lokaler og private 
barnehager. 
 


Uteteam, SALTO koordinator , fritidsklubber og  fritidstiltak for funksjonhemmede barn. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 
 


Styrket tilbud førskolebarn, barne fysioterapi og ergoterapi og ressursenter 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 
 


Helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
 
Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene 







Bydel Vestre Aker Vedlegg 2


Side 3





		Forslag overordnet rapp.






Måltall for Enhet for Sosial/NAV (Funksjonsområde 1&4)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Finansiering til kjøp av bolig  andel 
søknader behandlet innen 1 mnd (%) 50 % 71 % 80 % 80 % 41 % 38 % 42 % 45 % 48 % 43 % 80 %


O
Finansiering til kjøp av bolig  andel 
søknader behandlet innen 3 mnd (%) 87 % 82 % 95 % 95 % 63 % 61 % 69 % 80 % 82 % 71 % 95 %


O
Andel positive vedtak for kommunal 
bolig effektuert innen 6 mnd (%) 73 % 60 % 80 % 80 % 72 % 72 % 72 % 72 % 72 % 72 % 80 %


O


Antall personer i 
døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale pr. 31.12


1 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0


O
Antall personer i døgn- 
overnattingssteder over 3 mnd 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0


O
Økonomisk sosialhjelp – andel 
søknader behandlet innen 2 uker (%) 93 % 92 % 95 % 95 % 88 % 95 % 94 % 92 % 95 % 92 % 95 %


O
Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten 74 % 84 % 70 % 70 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 70 %


L
Husstander gitt finansiering til utbedring 
av bolig 4 3 3 3 0 0 2 1 0 1 3


L
Antall aktive klienter med økonomisk 
støtte pr. mnd hittil i år 185 175 180 171 201 205 216 229 229 203 171


L


Sum utbetalt pr klient brutto (inkludert 
flyktninger med opphold på humanitert 
grunnlag gj.snitt hittil i år


9334 9488 9850 9100 10 189 9898 9708 10751 10892 10044 9100


L
Antall personer i 
kvalifiseringsprogrammet akkumelert 65 58 60 31,4 35 35 36 35 35 35 60


L
Antall personer som har eller har hatt et 
institusjonstilbud innen russektoren 42 42 40 40 45 40 45 47 47 45 40


O
Andel deltakere som går ut i arbeid eller 
videreutdanning etter endt intro.prog. 21 8 25 25 0 0 1 0 1 25


O
Gjennomsnitt brutto utbetalt stønad intro


11275 11735 11900 12112 12311 12085 12085 12030 11506 12000 12112


O
Gjennomsnittlig antall deltagere hver 
mnd KVP 34 30 33 31,4 35 35 34 33 33 35 33


O
Gjennomsnittlig brutto utbetaling stønad 
KVP 12170 12626 12700 13528 13089 13884 14473 13455 13364 13653 13528


O


Husstander gitt finansiering til kjøp av 
bolig gjennom Husbanken 44 39 40 40 0 1 3 1 0 1 40







Måltall for Enhet for barnehager (Funksjonsområde 2B)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov juni Akk. snitt Prognose


O
Andel barn 1-5 pr med barnehageplass 
(Dekningsgrad) 91 % 87 % 87 % 87 % 85 % 86 % 91 % 91,10 % 92,00 % 86 % 87 %


O
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) * 82 % 78 % 86 % 78 % 42 % 43 % 43 % 45 % 46 % 42 % 78 %


O
Andel barn 3-5 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) 97 % 85 % 96 % 90 % 84 % 84 % 84 % 84 % 84 % 84 % 90 %


O
Foreldrundersøkelse: Foreldres 
generelle tilfredshet. Nytt 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2


L
Antall barn i barnehager, inkl. fam.bhg.1-5 
år, bedriftsbhg, spesialbhg. og Åpen bhg. 2 967 2 985 2 980 3 000 2929 2940 2948 2960 2986 2 935 3 000


* Gjelder andel barn med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen
** Skala 1-6, hvor 6 er høyeste verdi







Måltall for Enhet for barnevern (funksjonsområde 2B)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Juni Akk. snitt Prognose


O
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 
mnd. 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 %


O


Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. 
fosterbarn u. 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvar (akk. snitt) 


3,4 2.55* 4 4 0 0 1 1 1.5* 0,5 4


O
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk 
pr. fosterhjem av bydelen (akk.snitt) 3,87 3.75* 4 4 0 0.5 1 1 1.5' 4


O
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan per 31.12 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 95 % 95 % 96 % 100 %


L
Antall meldinger til barnevernet 
(akkumulert) 229 237 240 225 26 46 72 84 105


66
225


L
Antall undersøkelser 


232 251 240 200 52 45 50 43 47
47


200


L
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 
mnd. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100
100 %


L
Antall barn under tiltak i familien (pr 
rap.dato) 73 139 70 98 103 108 109 102 96


103
98


L
Antall barn og unge i tiltak utenfor 
familien (pr.rap.dato) Herav plassert i: 48 62 52 52 49 49 53 53 52


51
52


L -  Hybel 8 14 15 13 15 16 17 18 17 17 13
L -  Privat 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0
L -  Fosterhjem 15 15 17 11 9 9 9 9 9 9 11
L -  Forsterket  fosterhjem 15 7 9 8 8 8 8 8 7 8 8
L -  Beredskapshjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L -  Institusjon - frivillig 8 11 0 11 14 15 17 17 16 16 11
L -  Institusjon tvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


L


Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. 
fosterbarn u. 18 år hvor Oslo har 
plasseringsansvar  ( akk. snitt)


3,43 3.46* 4 4 0 0 1 1 1.5*
1


4


L Ant saker beh. i Fylkesnemnda:(akk:)              5 5 8 4 0 0 0 0 0
0


4


L Ant saker beh.i Oslo Tingrett: 2 1 3 2 0 0.! 0.3* 0.3* 0/3* 2


L
Ant saker beh. i Borgarting 
lagmannsrett: 0 2 0 0 0 0 0 0 0


0
0


L
Antall saker for Høyesterett


2 0 0 0 0 0 0 0
0


0







Måltall for Enhet for forebygging barn og unge (Funksjonsområde 2B)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L Åpningstid fritidsklubb timer per uke 29 32 32 32 32 32 30 28 22
31


32


L Besøkstall av fritidsklubbene pr.mnd. 815 898 1200 900 477 547 699 507 487
543


900


L Medlemstall fritidsklubben 168 130 150 150 97 37 89 93 65
79


150


L Antall besøk på uteteam pr mnd 5) & 6) 232 153 300 250 100 180 145 135 95
140


250


L Antall timer i feltet 1) pr mnd 23 36 500 40 24 18 32 15 32
23


40


L Antall kontakter i felt 2 - 3) pr. mnd 260 408 300 350 305 225 343 216 355
291


350


L Antall barn/unge i gruppeaktivitet(7) nytt nytt 80 80 34 43 30 30 26
34


80


L Antall aktive saker fra barnevernet nytt nytt 20 20 23 16 12 11 15
16


20


L Nye tiltak siste mnd nytt nytt 5 5 1 1 2 5
1


5


L Nærmiljøkontakt antall saker pr. Mnd nytt nytt nytt 10 7 7 7 7 7 7 10


L Tiltak avsluttet siste mnd nytt nytt 5 5 4 2 5 2 1 5


1)Antall timer feltet ute: Gjelder både dag og kveld, på skoler eller andre typer institusjoner
2)Antall snakket med under 12 år: Gjelder barn påtruffet utenfor kontoret, som man har hatt en samtale med.
3)Antall snakket med over 12 år: Gjelder ungdom påtruffet utenfor kontoret, som man har hatt en samtale med.
4)Antall timer åpent kontor: Gjelder dag/kveld. Betyr at kontoret er åpent for besøk. 


Annen virksomhet(basedrift) foregår når det ikke er besøk. Brukere er prioritert.
5)Antall innom under 12 år: Besøk på Uteteamets kontor
6)Antall innom over 12 år: Besøk på Uteteamets kontor
7) Antall barn/unge i gruppeaktivitet







Måltall for Ressursenhet for barn og unge (Funksjonsområde 2B)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Totalt antall  barn med hjelpetiltak i 
bydelens barnehager 98 97 95 95 105 106 103 103 103 104 95


L
Antall barn med spesialpedagogisk 
vedtak 74 54 55 60 67 68 71 73 73 70 60


L
Totalt antall årstimer timer med direkte 
spesialpedagogisk hjelp, 34533 27945 30000 30000 29544 30024 32712 33096 33096 31694 32000


L Antall barn i spesialbarnehager 5 3 6 4 3 3 3 3 3 3 4


L
Antall barn/unge med hjelptiltak innen 
ergoterapi 73 81 85 100 112 116 114 113 111 113 100


L
Antall barn som har mottatt fysioterapi 
denne mnd, under 6 år. 100 180 190 190 141 142 143 136 136 140 190


L
Antall barn/unge over 6 år som har 
mottatt fysiotarapi denne mnd. 42 76 70 75 63 56 58 59 59 59 75


L
Totalt antall barn behandlet  innen 
fysiotarapi i løpet av året (akkumulert) Nytt Nytt 380 450 216 238 252 265 277 250 450


L Totale nyhenvisninger (akkumulert ) Nytt Nytt 400 300 35 63 91 118 277 117 300







Måltall for Enhet for helsestasjon og skolehelsetjenester (Funk.område 2B)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Antall nyinnskrevne gravide til 
svangerskapskontrol 283 280 300 300 33 25 33 18 22 27 300


L Antall nyfødte 656 632 650 650 51 60 60 55 70 56 650


L
Antall førstegangs hjemmebesøk til 
nyfødte 431 463 450 450 41 44 37 49 48 43 450


L Antall 4 års kontroller 679 487 650 750 45 51 77 67 56 60 730


L
Antall konsultasjoner relatert til Psykisk 
helse på helsestasjonen 619 521 750 750 65 50 73 57 52 61 750


L Antall premature Nytt Nytt 20 20 0 0 3 1 2 1 20


L Antall helseundersøkelser i 1. klasse 508 530 600 600 97 86 49 31 28 66 600


L
Antall konsultasjoner relatert til psykisk 
helse i skolehelsetjenesten 1755 1829 1800 1800 289 188 222 285 202 246 1800


L
Antall viderehenvisninger til BUP, DPS, 
Robust, psykolog og familieterapeut 68 107 300 100 11 10 10 5 9 9 100


L
Antall konsultasjoner / helsestasjon for 
ungdom 598 1238 950 950 112 80 148 143 100 121 950


L Antall urinprøver relatert til rusmisbruk 154 450 300 300 36 36 53 42 30 42 300


L
Antall tbc. kontroller/personer ved 
Vestre Aker helsestasjon 232 261 230 270 24 18 13 8 21 16 210







Måltall enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse (Funksjonsområde 3)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Antall boliger  utvikl.h. 


12 12 12 11 12 12 12 12 12 11


L
Antall brukere bolig  utvikl.h


75 73  73 75 71 71 71 71 71 75


L
Antall brukere dagsentra


33 35  36 40 36 36 36 35 35 40


L
Antall brukere kont. Psykisk helse


100 88  85 100 79 79 82 79 84 100


L
Antall brukere med dobbelt diagnose


18 16  18 10 18 19 19 19 20 10


L
Antall brukere Treff 88


50 43  45 60 68 71 70 44 60 60


L
Antall konsultasjoner psykisk helse


3000 3100  3300 3500 248 249 250 188 207 3500







Måltall enhet for forebygging og rehabilitering (Funksjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Røa eldresenter, antall besøk pr. dag 


170 168 200 200 X X 164 X X 164 200


L Røa eldresenter, antall frivillige pr mnd
umålt umålt umålt


110
83 97 109 98 87 95


110


L
 Vinderen  seniorsenter, antall besøk  pr 
dag 117 113 110 120 X X 131 X X 131 120


L
Vinderen seniorsenter, antall frivillige pr mnd umålt umålt umålt 89 89 89 89 89 89 89 89


L
Røa eldresenter, antall aktivitetstilbud 
ved  pr mnd 34 35 35 35 53 54 47 45 42 48 35


L
Vinderen seniorsenter, antall 
aktivitetstilbud ved  pr mnd 28 31 29 35 40 44 43 40 31 40 35


L
 Dagrehabilitering, antall brukere, 
akkumulert 86 95 100 100 17 25 34 39 47 X 100


L
 Dagrehabilitering, antall brukere pr 
mnd 25 31 29 29 29 29 27 30 26 28 29


L
 Innsatsateam, antall brukere, 
akkumulert 289 391 400 500 75 119 164 201 244 X 500


L
Innsatsteam, antall brukere pr mnd


42 57 56 70 91 84 73 64 70 76 70


Innsatsteam, antall rehabiliteringsbesøk 
pr mnd Umålt Umålt 720 170 123 82 84 81 98 94 170


Innsatsteam, antall brukere med 
rehabiliteringstiltak pr mnd Umålt Umålt 36 38 65 48 48 45 57 53 38


L
Ergoterapi, antall brukere, akkumulert 


784 694 750 740 52 109 182 237 289 X 740


L
Ergoterapi, antall brukere pr mnd


225 224 230 200 197 175 130 175 190 173 200


L
Fysioterapi, antall brukere, akkumulert 


223 213 220 240 30 49 67 84 98 X 240


L
Fysioterapi, antall brukere pr mnd


44 56 44 45 63 63 54 31 32 49 45


L
Demensteam, henvisninger pr mnd Umålt Umålt Umålt 4 4 9 2 2 X 4,3 4


L
Demensteam, antall brukere under 


utredning og veiledning pr mnd Umålt Umålt 6 30 20 23 19 20 X 21 30


L
Demensteam, antall brukere med periodisk 


oppfølging pr  mnd Umålt Umålt Umålt 4 1 1 2 5 X 2,3 4


L
Hverdagsrehabilitering, antall brukere pr 
mnd Umålt Umålt Umålt 20 17 14 20 11 19 16 20


L
 Dagaktivitetssenter, antall brukere pr 
mnd Umålt Umålt 25 25 20 22 22 24 23 22 25


L
 Dagaktivitetssenter, antall plasser i 
bruk i gjennomsnitt pr dag Umålt Umålt 10 12 9,8 10 9,8 10 10 9,9 12


L
Seniorveileder, antall tilbud om oppsøk 
pr mnd 31 26 27 27 27 13 38 10 6 19 27


L
Seniorveileder, antall konsultasjoner pr 
mnd 123 110 110 110 186 163 186 72 56 133 110







Måltall Enhet for hjemmetjenester (Funksjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


Akk.snitt, ikke 
justert for dager 


per måned
Prognose


O Brukertilfredshet i hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere Hjemmesykepleie 86 % 91 % 85 % 90 % Umålt Umålt Umålt Umålt Umålt Umålt 90 %


O Brukertilfredshet i hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere - Praktisk bistand 86 % 91 % 85 % 90 % Umålt Umålt Umålt Umålt Umålt Umålt 90 %


O Andel av bydelens årsverk i pleie og 
omsorg med relevant fagutdanning 1)2)


88 % 70 % 90 % 90 % Umålt Umålt Umålt Umålt Umålt Umålt 90 %


L Utførte timer kommunal praktisk bistand 12800 11580 11330 11336 931 843 866 862 830 876 11336


L Utførte timer kommunal hjemmesykepleie 
dag 3) 


72904 87475 78000 72000 7022 6409 6972 6717 6918 6780 72000


L Antall boenheter omsorgsbolig 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29


L Antall beboere omsorgsbolig 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29


1) Kilde: NLP (UKE - Datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)
2) Måltall 2011 og resultat 2009 omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede) innenfor hjemmesykepleie
3) Fra høsten 2012 er hjemmesykepleien organisert i 4 områder: team øst 1, team øst 2, team vest 1, team vest 2







Måltall Enhet for bestiller (Funskjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Antall brukere i løpet av måneden kun 
hjemmesykepleie 321 358 300 350 348 341 338 348 356 350


L
Antall brukere i løpet av måneden kun 
praktisk bistand 518 482 520 475 431 432 424 425 418 440


L
Antall brukere som mottar begge 
tjenester i løpet av måneden 320 327 320 320 312 312 316 309 311 320


L
Antall sykehjemsplasser 


360 353 350 346 366 367 367 369 367 355


L
Total antall liggedøgn 
sykehjemsplasser eks.kortid- og 120 300 113 600 120000 110230 9826 8897 9844 9395 9676 115000


L
Herav somatiske plasser / liggedøgn


246/89800 231/84330 90000 218/79570 241/7466 242/6786 243/7523 241/7219 239/7409 240/87600


L
Herav skjermet plasser / Liggedøgn


66/23900 63,2/23080 25000 70/25550 64/1988 64/1775 63/1980 58/1729 58/1802 62/22600


L
Herav forsterket psykiatriske plasser / 
liggedøgn 12 11 4000 14/5100 12/372 12/336 12/341 15/447 15/465 14/5100


L
Herav korttids-/rehab. plasser


39 49 37 33 39 39 38 43 43 33


L
Herav forsterket (annet) plasser  inkl. 
Villa Enerhaugen 2 2 3 5 5 5 6 7 7 7


L
Herav spesial plasser (etter egen 
avtale/kontrakt) 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4


L      Herav Rus 2 2 2 2 2 2 2


L
Andel skjermede plasser av totalt antall 
sykehjemsplasser 17 % 17 % 19 % 20 % 17,5 % 17,4 % 17,2 % 15,7 % 15,8 % 20 %


L
Antall med mere enn  4 ukers ventetid 
på plass i sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


L
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie 
dag/kveld kommunal 6794 8256 7930 8000 8485 8324 8325 8436 8461 8000


L
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie 
natt kommunal 403 432 450 450 421 419 431 477 465 450


L
Antall vedtakstimer praktisk bistand 
kommunal 1330 1240 1152 1100 1075 1060 1026 1046 1007 1100


L
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie 
dag/kveld privat 1960 1989 1940 1800 2532 2579 2627 2536 2566 1800


L
Antall vedtakstimer praktisk bistand 
privat 2354 2302 2329 2100 2063 1991 1913 1824 1896 2100


O
Andel innbyggere 66 år og under som 
mottar hjemmetjenster 2) 0,8 0,87 % 0,90 % 1,00 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,00 %


O
Andel innbyggere 67 - 79 år som mottar 
hjemmetjenester per 31.12 5 4,64 % 5;5% 5 % 3,9 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 4,0 % 5 %


O
Andel innbyggere 80 - 89 år som mottar 
hjemmetjenester per 31.12 25 24,55 % 23 % 20 % 22,6 % 22,0 % 22,3 % 22,1 % 22,3 % 22 %


O
Andel innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester per 31.12 41,9 45,91 % 43 % 40 % 45,0 % 45,5 % 46,7 % 45,3 % 44,3 % 45 %


O
Andel innbyggere 67 - 79 år som er 
beboere i institusjon per 31.12 1)- Fast 1,2 1,1 2 % 1 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1 %


O
Andel innbyggere 80 - 89 år som er 
beboere i institusjon per 31.12 1)- fast 8,5 8,3 % 10 % 8 % 10,0 % 10,2 % 9,0 % 7,8 % 7,8 % 8 %


O
Andel innbyggere 90 år og over som er 
beboere i institusjon per 31.12 1)-fast 29 31 % 30 % 30 % 30,9 % 30,0 % 27,0 % 25,9 % 25,7 % 30 %


O
Andel sykehjemsbeboere på 
tidsbergenset opphold i sykehjem 3) 11 % 14 % 11 % 12 % 10,7 % 10,6 % 10,3 % 11,7 % 11,7 % 12 %







Måltall Enhet for bestiller (Funskjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012 Måltall 
2013


Måltall 
2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Antall boenheter omsorg + for 
innbyggere over 65 år. 4) 0 0 0 0 1 1 1 1 1


O
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - 
Hjemmesykepleie  ekskl. natt 88 % 94 % 85 % 95 % 84,3 % 77,8 % 84,0 % 83,3 % 83,5 % 85 %


O
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - 
Praktisk Bistand 79 % 80,8 % 85 % 85 % 85,6 % 83,8 % 83,0 % 84,7 % 79,3 % 85 %


O
Andel utførte timer av planlagte timer 
(reell planlagt tid/ressurstid) 6) ekskl. 96 % 91,6 % 96 % 95 % 94,5 % 90,7 % 91,5 % 93,3 % 92,7 % 95 %


O
Andel utførte timer av vedtatte timer 
hjemmetjeneste 7) ekskl. natt 85 % 80,8 % 85 % 85 % 84,5 % 81,9 % 83,8 % 83,6 % 82,9 % 85 %


L
Trygghetsalarm, antall brukere


900 895 1000 900 840 836 825 832 843 900


L
Antall brukere som har vedtak om TT 
kjøring 1110 1074 1100 1100 1082 1083 1083 1102 1099 1100


L
Barnebolig


2 2 2 3 3 4 4 4 4 4


L
Antall familier med avlastning ( Endret i 
2010) 97 96 95 84 87 88 83 84 78 84


L
Antall funksjonshemmede barn over 12 
år som mottar etter skoletilbud 16 16 14 20 21 21 20 20 20 20


L
Antall personer som mottar 
omsorgslønn/kontatst. Til brukere > 18 
å


39 37 39 37 35 28 32 32+ 7+ 37


L
Antall personer som mottar 
omsorgslønn/kontatst. Til brukere < 18 
å


18 19 17 19 19 19 17 17 15 19


L
Antall som mottar støttekontakt 
utviklingshem. 73 69 71 82 79 80 82 82 70 82


L
Antall støttekontakt andre


47 45 47 47 43 43 43 42 42 47


L
Antall brukere med personlig 
assistanse 24 25 24 23 22 22 22 22 25 23


L
Antall brukere, lov om sosiale tjenester 
§ 4a, bruk av tvang 8 9 9 11 10 10 10 10 10 11


Antall brukere dagsenter


L
Hovseter - Somatisk


56 53
56 56 56


L
Hovseter - Demens


38 26
41 41 41


L
VBS  -  Somatisk


28 33
30 33 33


L
VBS -  Demens


17 18
18 18 18


Venteliste dagsenter


L
Hovseterhjemmet -  demens


5 0 X x x


L
Hovseterhjemmet – somatikk


22 3 X x x


L
VBS- somatikk


20 11 X x x


L
VBS -  demens


10 9 X x x
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Møteprotokoll 


3/14  


 


 


Møte: 


 


Bydelsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 


Møtetid: 22.05.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Anita Asdahl Hoff (H) 


Arild Gjervan (H) 


Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Lene Mathisen (H) 


Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


  


Leder Elin Horn Galtung (H) fratrådte kl. 19.05. 


Nestleder Lars Asbjørn Hanssen (H) ledet møte fra sak 86/14. 


Det var fra det tidspunkt 14 stemmeberettigede til stede. 


 


Forfall: Jane Steenbuch (H) 


Åse Ryvarden (A) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Som vara møtte:  Sunniva Borgen (H) 


Åse Thomassen (A) 


Beate Holland (F) 


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Elin Kate Målsnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet for barn og unge 


Marianne Ziesler, enhetsleder forebygging og rehabilitering 


Morten Christensen, bydelsingeniør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 


Anne S. Haarberg tok ordet til sak 82/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst 


Angells vei 11, 13, 14 og 16, det gamle likeretterhuset som ligger på eiendommen. 


 


Ingar Svennebye, Setra borettslag tok ordet til sak 78/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 


rammetillatelse for uttalelse. 


 


Paul Skage tok ordet til sak Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 


søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 


Bernt Holli tok ordet til sak 81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn. 


 


Stig Nielsen tok ordet til sak 81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn. 


 


Terje Bjøro, fungerende rektor ved Persbråten videregående skole, tok ordet og påpekte feil i 


bydelsdirektørens driftsorientering vedrørende Persbråten videregående skole. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader 


 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


93/14 Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra industriformål til 


boliger og barnehage  


94/14 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 


95/14 Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på Tryvann 2014 


96/14 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 


97/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 


98/14 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4 


Saker til behandling 


 


72/14 13/01286-9 Russearrangement på Tryvann 2014 - oppsummering fra ROK 4 


73/14 14/00021-5 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. april 2014 5 


74/14 14/00044-5 Bydelsdirektørens driftsorientering 6 


75/14 14/00295-3 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 7 


76/14 13/00653-4 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 8 


77/14 12/00014-11 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 9 


78/14 12/01370-17 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 10 
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79/14 13/00399-14 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 


Begrenset høring 
11 


80/14 12/00447-18 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 12 


81/14 14/00189-7 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn 
14 


82/14 13/01136-4 
Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 


11, 13, 14 og 16 
22 


83/14 13/00841-17 Gulleråsen stasjon 24 


84/14 14/00436-1 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 25 


85/14 14/00385-3 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 


2014 
26 


86/14 14/00414-4 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 27 


87/14 14/00414-3 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 28 


88/14 14/00433-1 


Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og 


Blåklokka dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for 


Vestre Aker Aktivitetshus 


29 


89/14 14/00060-5 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 30 


90/14 14/00045-5 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 31 


91/14 14/00047-5 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 32 


92/14 14/00452-3 


Ankerveien 12 klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse 


på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan 


34 


93/14 13/01061-7 
Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - 


endring fra industriformål til boliger og barnehage  
36 


94/14 14/00507-2 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 37 


95/14 13/01286-11 
Oppsummering av de støymessige sider ved 


russearrangementene på Tryvann 2014 
38 


96/14 14/00492-2 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 39 


97/14 12/01331-7 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 40 


98/14 13/00756-7 
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, 


Stasjonsveien 2-4 
41 
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Saker til behandling 


 


72/14 Russearrangement på Tryvann 2014 - oppsummering fra ROK 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 72/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar ROKs oppsummering av russearrangementene på Tryvann 2014. 


 


Møtebehandling 


Bydelsutvalget tok i mot tilbudet fra ROK om at de heller kommer tilbake i neste møte, for da 


vil evalueringen av russearrangementer være ferdig, inklusive informasjonen i BU-sak 95/14. 


Saken ble dermed utsatt. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes til neste møte. 


 


[Lagre]  
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73/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 73/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 10. april 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 10. april 2014. 


 


 


[Lagre]  
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74/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 74/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


 


 


[Lagre]  
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75/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 20/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 13/14 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteen og Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig 


vedtatt 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 


 


 


[Lagre]  
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76/14 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 76/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 – 


Bydel Vestre Aker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 – 


Bydel Vestre Aker til orientering. 


 


 


[Lagre]  
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77/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 7/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 32/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 77/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


32/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 


til orientering. 


 


 


[Lagre]  
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78/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 8/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 33/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 78/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


33/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 


rammetillatelse for uttalelse til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 


rammetillatelse for uttalelse til orientering. 


 


 


 


[Lagre]  
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79/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 


Begrenset høring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 9/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 34/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 79/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


34/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 


 


 


 


[Lagre]  
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80/14 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 25/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 80/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


25/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 


 


Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 


dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 


utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 


rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 


fortsetter å bruke veibanen. 


 


De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 


separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 


badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 


av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 


Vel. 


 


Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 


 


Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 


dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 


utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 
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rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 


fortsetter å bruke veibanen. 


 


De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 


separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 


badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 


av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 


Vel. 


 


Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 


 


Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 


dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 


utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 


rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 


fortsetter å bruke veibanen. 


 


De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 


separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 


badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 


av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 


Vel. 


 


Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 


 


 


 


[Lagre]  
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81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 


offentlig ettersyn 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 26/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 81/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


26/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


Elin Horn Galtung (H) fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er glad for at det legges opp til planer som skal forsøke å 


tilrettelegge for den forventede veksten i Oslo frem til 2030, og delvis mot 2050. Samtidig 


mener vi at Oslo alene ikke kan påta seg å dekke boligbehovet for alle som vil flytte til 


hovedstaden, men at nabokommunene i langt større grad enn nå må ta sin del, spesielt da 


kollektivtilbudet medfører at det tar vesentlig kortere tid fra mange av disse til sentrum enn 


det tar fra ytre områder, eksempelvis tar det 30 min med tog fra Eidsvoll mens det tar 45 min 


med T-bane fra Voksenkollen. Så selv om hovedstrategien er å fortette fra sentrum og utover 


med kollektivtrafikken som bærende transportelement, er det all grunn til også å tenke smart 


med hensyn til tidsforbruk. Det er derfor også viktig at de regionale samarbeidene som 


foregår med både sjø og land kommunene, blir forpliktende for alle partene.   


Med overskriften: Smart – Trygg – Grønn legges ambisjonsnivået meget høyt, for dette er 


meget viktige momenter for livskvaliteten til byens borgere, og bydelsutvalget kan derfor 


helhjertet slutte seg til disse. Men når ambisjonsnivået legges så høyt er det ikke mindre viktig 


at verktøyene for å oppnå disse formålene er troverdige, gjennomførbare og samtidig 


etterlever det beskrevne, som for eksempel under GRØNN, Kapittel 3: «Vekst gjennom 


kompakt byutvikling- og banebasert fortetting», Satsing 4.: Boligbygging må holde tritt med 


befolkningsveksten og i alle nye boligområder skal variasjon og kvalitet vektlegges. Spesielt 
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vil vi påpeke setningen «For at den økte fortettingen skal gi gevinst for lokalmiljøene, må 


den kombineres med funksjonsblanding og opplevelsesmessig variasjon.»  


Dersom en fortetting skal gi en gevinst for eksisterende lokalmiljø må det i planene 


innarbeides klarere krav til trafikkløsninger, rekkefølgebestemmelser og sosial infrastruktur. 


Kvalitetskrav til arkitektonisk utforming og materialvalg må økes da en stor del av dagens 


sterke fortetting i bydelene preges av «skoesker» med flate tak som bryter med 


satsingsområdets: «unntak fra plankrav kun tillates der tiltak innordner seg eksisterende 


bebyggelse, og hensynet til eksisterende bebyggelse vurderes derfor ivaretatt», normalt kalt 


«Strøkstilpassing». Vestre Aker BU er imidlertid ikke enig i at enklere og tydeligere krav vil 


utelukke behovet for skjønn. All erfaring viser dessuten at saksbehandlere i Plan- og 


bygningsetaten vurderer planbestemmelser ulikt, og de kan gjøre feil. Og ikke minst ser vi 


klart at begrensningene for unntak til plankrav for tomteareal på 1,5 til 2 mål lett kan unngås 


ved at utbyggere deler større arealer opp i mindre. Ved å utelukke klageretten mener vi det 


blir en betydelig svekkelse av lokalmiljøenes demokratiske rettigheter. Betingelsene for at en 


slik forenkling blir etablert må derfor være at det ikke gis anledning på saksbehandlernivå å 


innvilge noen form for dispensasjoner, og/eller utvises personlig skjønn. 


 Innstramminger og presiseringer i «Småhusplanen» ble gjennomført så nylig som i 2013, og 


bydelsutvalget er uenig i at denne planen nå synes å tilsidesettes på store områder i forslag til 


Kommuneplan, for hensikten bak planen var å bevare småhusmiljøene som en verdifull del av 


Oslos kulturarv.  


Vestre Aker BU har flere ganger minnet Bystyret om dets vedtak av 16.03.2008 om en egen 


skjøtselsplan for ivaretagelse av kulturlandskapet i Sørkedalen uten at noen slik foreligger 


ennå. I forslaget til Kommuneplanen omtales Sørkedalen under 6 kapitler og vedlegg, samt i 


flere av underpunktene, totalt ca 10 ganger. Dette blir for uoversiktlig og lite betryggende for 


et godt resultat, og vi ber derfor at Sørkedalen tas ut av dette forslaget og egen plan 


igangsettes fortest mulig til erstatning for Disposisjonsplan for Sørkedalen, som ble tilsidesatt 


av Markaloven. Ved en slikt planforslag vil vi kunne gå grundigere inn i de mange forslagene 


som er omtalt her, og andre viktige momenter for at Sørkedalen forblir et levende 


bygdesamfunn og et viktig rekreasjonsområde for hele byens befolkning. 


I kapitel 1 under SMART, presiseres det at «Humankapitalen er vår viktigste ressurs. 


Kunnskap er nøkkelen til å håndtere våre globale og lokale utfordringer.» En slik ambisjon 


krever at det er skikkelige arbeidsforhold for elever og lærere, noe som blir en formidabel 


oppgave da allerede dagens skolesituasjon er preget av plassmangel og slitte bygninger mange 


steder, samt at skoleanlegg krever relativ store arealer, noe det er knapphet på flere steder.  


Å ivareta skikkelig alle barn og unges rett og plikt til skole med den befolkningsøkningen vi 


har hatt og vil få, mener bydelsutvalget krever at det nå må bli et vesentlig bedre samspill 


mellom sentrale organer og bydelene da det er bydelene som innehar den nødvendige 


nærheten til befolkningsveksten/-behovet.  


Prognosene har gang på gang vist seg ikke å stemme, noe som bekreftes ved den store 


usikkerheten til befolkningsframskrivingen, og dermed har den sterke befolkningsveksten 


medført at flere av skolene ikke har plass til nyinnflyttede, noe som igjen gjør det 


vanskeligere for barna å finne seg til rette i sine nye miljøer da vi alle er enige om den viktige 


faktoren skolen er som arena for utvikling av gode miljøer. For øvrig slutter bydelsutvalget 
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seg til disse satsingsområdene da de synes å ivareta den nødvendige bredden det er behov for 


hvis Oslo skal være en levende by med gode tjenester på alle nivåer og for alle behov.  


Under GRØNN vil bydelsutvalget presisere under Kapitel 2, at dersom utbyggere får 


konsekvensfritt fortsette nærmest flatehugst på tomtene før de utbygges, vil det bryte med alle 


satsingsområdene i dette kapitlet.  


Flere av Satsingspunktene påpeker hvor viktig de grønne områdene er for livskvaliteten, og 


derfor er skjøtselen av de små og store lokale friarealer og parklignende områder så viktig. 


Det må derfor lages en strategi for dette arbeidet som i stor grad bør baseres på et samarbeid 


med Velforeninger, men det betinger også at det avsettes nødvendige midler. Ikke minst er det 


viktig i denne forbindelsen at elve- og bekkekanter ikke gror igjen, og at avstandskravene til 


bygging mot disse i størst mulig grad opprettholdes. 


Et viktig element for en sunn by er at det finnes tilstrekkelige arealer for både utendørs- og 


innendørs idrettsanlegg.  Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet for slike anlegg og 


derfor bør ambisjonen minst være at byen i hvert fall opparbeider et tilbud på dette nivået. 


Under Kapitel 3 vil Vestre Aker bydelsutvalg også fremheve at bilen faktisk er et meget brukt 


fremkomstmiddel i vår region, og selv om man enes om satsing på kollektivbasert 


utbyggingsområder, må det også satses på trafikkløsninger som både ivaretar miljøet og 


fremkommeligheten. Park & Ride er det derfor et viktig virkemiddel for å overføre 


privatbilismen til kollektivtilbudet, som av naturlige og økonomiske grunner ikke er lett 


tilgjengelig over alt. Ved å anlegge slike områder i ytre by og i nabokommunene, vet en av 


erfaring at dette øker bruken av kollektivtilbudet, og spesielt om det tilbys gratis parkering. 


Dette kan gjøres enda mer attraktivt dersom man innfører differensiert brukerbetaling med 


høyere pris jo nærmere de ligger sentrumsområdene.  


I Vestre Aker bydel er miljøet sterkt negativt plaget av den store gjennomkjøringen med 


lange køer i rush tidene, og den derav manglende fremkommeligheten i kryssene Vinderen, 


Slemdal, Smestad og Røa. Og dersom den foreslåtte utbyggingen på Fossum i Bærum, rett 


over bygrensen, blir vedtatt med ca. 6000 mennesker blir situasjonen enda verre. Røa-


tunnelen må derfor gjennomføres som vedtatt i Oslopakke 3. Likeså må utredningen av 


planfritt kryss på Vinderen fullføres og gjennomføring igangsettes, så også for Slemdal.  


Smestadkrysset hadde i 2012 en ÅDT på 51 000 Nord/Syd, Øst/Vest var ÅDT 20 000, mens 


det i tunnelen under krysset var ÅDT 48 000. Det forventes en sterk økning av ÅDT i krysset, 


og spesielt Øst/Vest når gjenbruksstasjonen på den tidligere brannstasjonstomten åpner i 2015 


da den er dimensjonert for 150 000 besøkende pr. år. Det er derfor med forundring vi ser at 


det foreslås en bymessig fortetting i et stort område rundt dette krysset, og det uten at noen 


forslag til trafikale løsninger finnes eller er under utarbeidelse. Dette finner vi helt 


uakseptabelt av både helse- og bomiljømessige årsaker.  Her må alt tilgjengelig areal i og nær 


krysset benyttes til en vesentlig bedre kryssløsning, for eksempel at Røabanen graves ned 


nord i og ovenfor krysset, og legges under et lokk som kan brukes til vei, og det arbeidet må 


igangsettes snarest. 


Vi finner det også uakseptabelt at en områdeutnyttelse på et slikt nivå foreslås politisk vedtatt 


uten at det foreligger forslag på virkemidler til å få det gjennomført på en måte som medfører 


at eierne anser seg ivaretatt på en skikkelig måte. Det foreslåtte området består av områder 


som ble bebygget i flere tidssoner, så mange av områdene har en helhetlig arkitektur og 
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dermed et viktig bidrag til historien om byens boligutvikling. Området har mange eiere med 


forskjellige interesser, så noen helhetlig fortettingsplan vil være umulig å gjennomføre med 


mindre sentrale politikere vedtar at hele området skal eksproprieres, noe vi lokalpolitikere 


finner uforenlig med vårt demokrati da en slik handling her ikke er noen samfunnsmessig 


nødvendighet her. 


Det andre store nye området inntegnet for bymessig fortetting i bydelen vår, er området 


tilhørende og rundt Diakonhjemmet på begge sider av Slemdalsveien. Foreløpig 


reguleringsforslag for Diakonhjemmets eiendom legger opp til en utbygging i høyden vi anser 


helt uforenlig med nabolaget. En utbygging her, som i alle slike fortettingsområder, må 


nedtrappes mot naboene. Småhusområdene som grenser opp mot denne eiendommen må 


fortsatt være underlagt Småhusplanen.    


TRYGG, Kapitel 3, Satsing 4, betyr også at alle barn og unge skal være trygg på at de får et 


skikkelig skoletilbud i nærområdet sitt. Vestre Aker bydel har i årevis hatt en sterk fortetting, 


og skolene er sprengt kapasitetsmessig. Nødvendige store nok arealer til institusjoner er det 


mangel på nede i bydelen. Den nye skolen på «Storebrandtomten» i Bjørneveien vil ivareta 


behovet for barnetrinnet, men Hovseter skole har i mange år hatt over 100 % utnyttelse uten at 


det sentralt har vært vist noen som helst vilje til å søke å finne løsninger. Ris skole vil få økt 


kapasitet når oppussingen og utvidelsen er ferdig om noen år, men det vil bare være nok til å 


dekke økt behov øst i bydelen. Bydelen har foreslått at skolens behov for økt kapasitet ses i 


sammenheng med tomten til Hovseterhjemmet, for vi mener at med en omlegging av 


adkomsten her kan skolen bruke noe av arealet til nybygg. Da planene for det nye 


sykehjemmet er kommet langt, haster det å se på dette forslaget, for dagens tilstand kan ikke 


vedvare da det betyr fortsatt uverdige arbeidsforhold for elever og lærere, og som resultat av 


fortettingen er det ikke plass til nyinnflyttede barn.  


Forslag til justeringer og endringer av markagrensen. 


Vestre Aker bydelsutvalg er enig i formålet med oppryddingen slik at regulerte områder 


tilpasses eksisterende arealbruk.  


Vi er også enig i Forslag nr 1, 2, 3, 5 og 6.  


Forslag nr 4 er vi sterkt uenig i da vi flere ganger har påpekt at denne tomten ikke egner seg 


til barnehage da den blir sterkt bilbasert, særlig på grunn av den sterke stigningen fra 


Holmenkollen stasjon, og ligger utenfor boligområdene. Barnehagetilbud tilsvarende det 


beregnete antall barn her, kan legges på vesentlig mer brukervennlig, og bedre egnete områder 


i bydelen.  


Vi mener at dette området må brukes til idrettsrettede tiltak, som kan benytte 


Holmenkollanleggets fantastiske muligheter i sin virksomhet. Det kan for eksempel brukes av 


idrettsgymnas eller til klubbhus og treningslokaler for idrettslaget TRY, som har en sterk 


økning av medlemstallet, spesielt av barn og unge. Dette er en naturlig vekst på grunn av den 


relativt store fortettingen oppe i Voksenkollområdet som pågår for fullt. Vi foreslår derfor at 


reguleringen blir til allmennyttig formål/idrett.  


Vi er enig i at regulert byggeområde vest på tomten på 210 m2, innlemmes i Marka. 
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Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er glad for at det legges opp til planer som skal forsøke å 


tilrettelegge for den forventede veksten i Oslo frem til 2030, og delvis mot 2050. Samtidig 


mener vi at Oslo alene ikke kan påta seg å dekke boligbehovet for alle som vil flytte til 


hovedstaden, men at nabokommunene i langt større grad enn nå må ta sin del, spesielt da 


kollektivtilbudet medfører at det tar vesentlig kortere tid fra mange av disse til sentrum enn 


det tar fra ytre områder, eksempelvis tar det 30 min med tog fra Eidsvoll mens det tar 45 min 


med T-bane fra Voksenkollen. Så selv om hovedstrategien er å fortette fra sentrum og utover 


med kollektivtrafikken som bærende transportelement, er det all grunn til også å tenke smart 


med hensyn til tidsforbruk. Det er derfor også viktig at de regionale samarbeidene som 


foregår med både sjø og land kommunene, blir forpliktende for alle partene.   


Med overskriften: Smart – Trygg – Grønn legges ambisjonsnivået meget høyt, for dette er 


meget viktige momenter for livskvaliteten til byens borgere, og bydelsutvalget kan derfor 


helhjertet slutte seg til disse. Men når ambisjonsnivået legges så høyt er det ikke mindre viktig 


at verktøyene for å oppnå disse formålene er troverdige, gjennomførbare og samtidig 


etterlever det beskrevne, som for eksempel under GRØNN, Kapittel 3: «Vekst gjennom 


kompakt byutvikling- og banebasert fortetting», Satsing 4.: Boligbygging må holde tritt med 


befolkningsveksten og i alle nye boligområder skal variasjon og kvalitet vektlegges. Spesielt 


vil vi påpeke setningen «For at den økte fortettingen skal gi gevinst for lokalmiljøene, må 


den kombineres med funksjonsblanding og opplevelsesmessig variasjon.»  


Dersom en fortetting skal gi en gevinst for eksisterende lokalmiljø må det i planene 


innarbeides klarere krav til trafikkløsninger, rekkefølgebestemmelser og sosial infrastruktur. 


Kvalitetskrav til arkitektonisk utforming og materialvalg må økes da en stor del av dagens 


sterke fortetting i bydelene preges av «skoesker» med flate tak som bryter med 


satsingsområdets: «unntak fra plankrav kun tillates der tiltak innordner seg eksisterende 


bebyggelse, og hensynet til eksisterende bebyggelse vurderes derfor ivaretatt», normalt kalt 


«Strøkstilpassing». Vestre Aker BU er imidlertid ikke enig i at enklere og tydeligere krav vil 


utelukke behovet for skjønn. All erfaring viser dessuten at saksbehandlere i Plan- og 


bygningsetaten vurderer planbestemmelser ulikt, og de kan gjøre feil. Og ikke minst ser vi 


klart at begrensningene for unntak til plankrav for tomteareal på 1,5 til 2 mål lett kan unngås 


ved at utbyggere deler større arealer opp i mindre. Ved å utelukke klageretten mener vi det 


blir en betydelig svekkelse av lokalmiljøenes demokratiske rettigheter. Betingelsene for at en 


slik forenkling blir etablert må derfor være at det ikke gis anledning på saksbehandlernivå å 


innvilge noen form for dispensasjoner, og/eller utvises personlig skjønn. 


 Innstramminger og presiseringer i «Småhusplanen» ble gjennomført så nylig som i 2013, og 


bydelsutvalget er uenig i at denne planen nå synes å tilsidesettes på store områder i forslag til 


Kommuneplan, for hensikten bak planen var å bevare småhusmiljøene som en verdifull del av 


Oslos kulturarv.  
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Vestre Aker BU har flere ganger minnet Bystyret om dets vedtak av 16.03.2008 om en egen 


skjøtselsplan for ivaretagelse av kulturlandskapet i Sørkedalen uten at noen slik foreligger 


ennå. I forslaget til Kommuneplanen omtales Sørkedalen under 6 kapitler og vedlegg, samt i 


flere av underpunktene, totalt ca 10 ganger. Dette blir for uoversiktlig og lite betryggende for 


et godt resultat, og vi ber derfor at Sørkedalen tas ut av dette forslaget og egen plan 


igangsettes fortest mulig til erstatning for Disposisjonsplan for Sørkedalen, som ble tilsidesatt 


av Markaloven. Ved en slikt planforslag vil vi kunne gå grundigere inn i de mange forslagene 


som er omtalt her, og andre viktige momenter for at Sørkedalen forblir et levende 


bygdesamfunn og et viktig rekreasjonsområde for hele byens befolkning. 


I kapitel 1 under SMART, presiseres det at «Humankapitalen er vår viktigste ressurs. 


Kunnskap er nøkkelen til å håndtere våre globale og lokale utfordringer.» En slik ambisjon 


krever at det er skikkelige arbeidsforhold for elever og lærere, noe som blir en formidabel 


oppgave da allerede dagens skolesituasjon er preget av plassmangel og slitte bygninger mange 


steder, samt at skoleanlegg krever relativ store arealer, noe det er knapphet på flere steder.  


Å ivareta skikkelig alle barn og unges rett og plikt til skole med den befolkningsøkningen vi 


har hatt og vil få, mener bydelsutvalget krever at det nå må bli et vesentlig bedre samspill 


mellom sentrale organer og bydelene da det er bydelene som innehar den nødvendige 


nærheten til befolkningsveksten/-behovet.  


Prognosene har gang på gang vist seg ikke å stemme, noe som bekreftes ved den store 


usikkerheten til befolkningsframskrivingen, og dermed har den sterke befolkningsveksten 


medført at flere av skolene ikke har plass til nyinnflyttede, noe som igjen gjør det 


vanskeligere for barna å finne seg til rette i sine nye miljøer da vi alle er enige om den viktige 


faktoren skolen er som arena for utvikling av gode miljøer. For øvrig slutter bydelsutvalget 


seg til disse satsingsområdene da de synes å ivareta den nødvendige bredden det er behov for 


hvis Oslo skal være en levende by med gode tjenester på alle nivåer og for alle behov.  


Under GRØNN vil bydelsutvalget presisere under Kapitel 2, at dersom utbyggere får 


konsekvensfritt fortsette nærmest flatehugst på tomtene før de utbygges, vil det bryte med alle 


satsingsområdene i dette kapitlet.  


Flere av Satsingspunktene påpeker hvor viktig de grønne områdene er for livskvaliteten, og 


derfor er skjøtselen av de små og store lokale friarealer og parklignende områder så viktig. 


Det må derfor lages en strategi for dette arbeidet som i stor grad bør baseres på et samarbeid 


med Velforeninger, men det betinger også at det avsettes nødvendige midler. Ikke minst er det 


viktig i denne forbindelsen at elve- og bekkekanter ikke gror igjen, og at avstandskravene til 


bygging mot disse i størst mulig grad opprettholdes. 


Et viktig element for en sunn by er at det finnes tilstrekkelige arealer for både utendørs- og 


innendørs idrettsanlegg.  Oslo ligger langt under landsgjennomsnittet for slike anlegg og 


derfor bør ambisjonen minst være at byen i hvert fall opparbeider et tilbud på dette nivået. 


Under Kapitel 3 vil Vestre Aker bydelsutvalg også fremheve at bilen faktisk er et meget brukt 


fremkomstmiddel i vår region, og selv om man enes om satsing på kollektivbasert 


utbyggingsområder, må det også satses på trafikkløsninger som både ivaretar miljøet og 


fremkommeligheten. Park & Ride er det derfor et viktig virkemiddel for å overføre 


privatbilismen til kollektivtilbudet, som av naturlige og økonomiske grunner ikke er lett 


tilgjengelig over alt. Ved å anlegge slike områder i ytre by og i nabokommunene, vet en av 







 


 20  


erfaring at dette øker bruken av kollektivtilbudet, og spesielt om det tilbys gratis parkering. 


Dette kan gjøres enda mer attraktivt dersom man innfører differensiert brukerbetaling med 


høyere pris jo nærmere de ligger sentrumsområdene.  


 


I Vestre Aker bydel er miljøet sterkt negativt plaget av den store gjennomkjøringen med 


lange køer i rush tidene, og den derav manglende fremkommeligheten i kryssene Vinderen, 


Slemdal, Smestad og Røa. Og dersom den foreslåtte utbyggingen på Fossum i Bærum, rett 


over bygrensen, blir vedtatt med ca. 6000 mennesker blir situasjonen enda verre. Røa-


tunnelen må derfor gjennomføres som vedtatt i Oslopakke 3. Likeså må utredningen av 


planfritt kryss på Vinderen fullføres og gjennomføring igangsettes, så også for Slemdal.  


Smestadkrysset hadde i 2012 en ÅDT på 51 000 Nord/Syd, Øst/Vest var ÅDT 20 000, mens 


det i tunnelen under krysset var ÅDT 48 000. Det forventes en sterk økning av ÅDT i krysset, 


og spesielt Øst/Vest når gjenbruksstasjonen på den tidligere brannstasjonstomten åpner i 2015 


da den er dimensjonert for 150 000 besøkende pr. år. Det er derfor med forundring vi ser at 


det foreslås en bymessig fortetting i et stort område rundt dette krysset, og det uten at noen 


forslag til trafikale løsninger finnes eller er under utarbeidelse. Dette finner vi helt 


uakseptabelt av både helse- og bomiljømessige årsaker.  Her må alt tilgjengelig areal i og nær 


krysset benyttes til en vesentlig bedre kryssløsning, for eksempel at Røabanen graves ned 


nord i og ovenfor krysset, og legges under et lokk som kan brukes til vei, og det arbeidet må 


igangsettes snarest. 


Vi finner det også uakseptabelt at en områdeutnyttelse på et slikt nivå foreslås politisk vedtatt 


uten at det foreligger forslag på virkemidler til å få det gjennomført på en måte som medfører 


at eierne anser seg ivaretatt på en skikkelig måte. Det foreslåtte området består av områder 


som ble bebygget i flere tidssoner, så mange av områdene har en helhetlig arkitektur og 


dermed et viktig bidrag til historien om byens boligutvikling. Området har mange eiere med 


forskjellige interesser, så noen helhetlig fortettingsplan vil være umulig å gjennomføre med 


mindre sentrale politikere vedtar at hele området skal eksproprieres, noe vi lokalpolitikere 


finner uforenlig med vårt demokrati da en slik handling her ikke er noen samfunnsmessig 


nødvendighet her. 


Det andre store nye området inntegnet for bymessig fortetting i bydelen vår, er området 


tilhørende og rundt Diakonhjemmet på begge sider av Slemdalsveien. Foreløpig 


reguleringsforslag for Diakonhjemmets eiendom legger opp til en utbygging i høyden vi anser 


helt uforenlig med nabolaget. En utbygging her, som i alle slike fortettingsområder, må 


nedtrappes mot naboene. Småhusområdene som grenser opp mot denne eiendommen må 


fortsatt være underlagt Småhusplanen.    


TRYGG, Kapitel 3, Satsing 4, betyr også at alle barn og unge skal være trygg på at de får et 


skikkelig skoletilbud i nærområdet sitt. Vestre Aker bydel har i årevis hatt en sterk fortetting, 


og skolene er sprengt kapasitetsmessig. Nødvendige store nok arealer til institusjoner er det 


mangel på nede i bydelen. Den nye skolen på «Storebrandtomten» i Bjørneveien vil ivareta 


behovet for barnetrinnet, men Hovseter skole har i mange år hatt over 100 % utnyttelse uten at 


det sentralt har vært vist noen som helst vilje til å søke å finne løsninger. Ris skole vil få økt 


kapasitet når oppussingen og utvidelsen er ferdig om noen år, men det vil bare være nok til å 


dekke økt behov øst i bydelen. Bydelen har foreslått at skolens behov for økt kapasitet ses i 
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sammenheng med tomten til Hovseterhjemmet, for vi mener at med en omlegging av 


adkomsten her kan skolen bruke noe av arealet til nybygg. Da planene for det nye 


sykehjemmet er kommet langt, haster det å se på dette forslaget, for dagens tilstand kan ikke 


vedvare da det betyr fortsatt uverdige arbeidsforhold for elever og lærere, og som resultat av 


fortettingen er det ikke plass til nyinnflyttede barn.  


  


Forslag til justeringer og endringer av markagrensen. 


Vestre Aker bydelsutvalg er enig i formålet med oppryddingen slik at regulerte områder 


tilpasses eksisterende arealbruk.  


Vi er også enig i Forslag nr 1, 2, 3, 5 og 6.  


Forslag nr 4 er vi sterkt uenig i da vi flere ganger har påpekt at denne tomten ikke egner seg 


til barnehage da den blir sterkt bilbasert, særlig på grunn av den sterke stigningen fra 


Holmenkollen stasjon, og ligger utenfor boligområdene. Barnehagetilbud tilsvarende det 


beregnete antall barn her, kan legges på vesentlig mer brukervennlig, og bedre egnete områder 


i bydelen.  


Vi mener at dette området må brukes til idrettsrettede tiltak, som kan benytte 


Holmenkollanleggets fantastiske muligheter i sin virksomhet. Det kan for eksempel brukes av 


idrettsgymnas eller til klubbhus og treningslokaler for idrettslaget TRY, som har en sterk 


økning av medlemstallet, spesielt av barn og unge. Dette er en naturlig vekst på grunn av den 


relativt store fortettingen oppe i Voksenkollområdet som pågår for fullt. Vi foreslår derfor at 


reguleringen blir til allmennyttig formål/idrett.  


Vi er enig i at regulert byggeområde vest på tomten på 210 m2, innlemmes i Marka. 


 


[Lagre]  
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82/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 11, 13, 


14 og 16 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 27/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 82/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


27/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 


 


Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 


 


Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 


det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 


reguleringsplan. 


 


Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 


Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 


 


Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 


fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 


iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 


utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 


 


Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 


det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 


reguleringsplan. 


 


Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 


Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 


 


Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 


fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 
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iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 


utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 


 


Møtebehandling 


Arild Gjervan (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


“Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes.” 


 


Terje Bjøro (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


“Murhuset anses bevaringsverdig og søkes bevart.” 


 


Votering 


Høyre og Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 


 


Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 


det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 


reguleringsplan. 


 


Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 


Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 


 


Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 


fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 


iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 


utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 


 


Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes. 


 


Murhuset anses bevaringsverdig og søkes bevart. 


 


[Lagre]  


 


  







 


 24  


 


83/14 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 28/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 83/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


28/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


Lars Asbjørn Hanssen (H) informerte om at det ved Byrådets budsjettrevisjon for 2014 var 


bevilget 8 mill. til midlertidig løsning for Gulleråsen stasjon. 


 


Votering 


 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tok informasjon om at det er bevilget 8 mill. til midlertidig løsning for 


Gulleråsen stasjon til orientering. 


 


 


[Lagre]  
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84/14 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 29/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 84/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


29/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


Det ble stemt over Fremskrittspartiets forslag til Dialog om mulig nedleggelse av 


bensinstasjon ved Røakrysset. 


 


Votering 


Det var 15 stemmeberettigede til stede: 


 


14 medlemmer stemte mot Fremskrittspartiets forslag (10H+2A+2V) 


 


1 stemte for Fremskrittspartiets forslag (1F) 


 


Fremskrittspartiets forslag falt med 14 mot 1 stemme. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget anser i utgangspunktet forslaget som godt, men da Reguleringsplanen for 


tomten viser at alternativet til dagens bensinstasjon er en 4 etg. Blokk, som vil medføre at 


krysset vil virke mer innestengt og uoversiktlig, ønsker vi ikke at en slik utbygging forseres. 


 


 


[Lagre]  
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85/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 21/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 85/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 21/14 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende felles forslag: 


 


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt.  Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte. 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte.  


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


til foreløpig orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte.  


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


til foreløpig orientering. 


[Lagre]  
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86/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 22/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 86/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 22/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  


26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  


26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 


 


 


[Lagre]  
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87/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 23/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 87/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 23/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 


mars 2014 og leders kommentarer til orientering 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 


mars 2014 og leders kommentarer til orientering 


 


 


[Lagre]  
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88/14 Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka 


dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 24/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 88/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 24/14 


 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om at saken trekkes da tilsynsutvalget er oppnevnt 


som tilsynsutvalg for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og gjelder både 


Aktivitetssenteret og Blåklokka.  


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Saken trekkes. 


 


Møtebehandling 


Arne Kolstad (H) fremmet følgende forslag: 


 


“Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede får nytt navn: 


Tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus.” 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede får nytt navn: 


Tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 


 


 


[Lagre]  
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89/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 89/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 


 


 


[Lagre]  
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90/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 90/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 


2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 


3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 


4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 


6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 


9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 


 


Tas til orientering 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 


2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 


3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 


4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 


6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 


9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 


 


Tas til orientering 


 


 


 


[Lagre]  


 


  







 


 32  


 


91/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 91/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014 


vedrørende Kommuneplanen. 


2. E-post Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg rekkehus. 


3. Kopi av e-post fra Cecilia Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-


35. 


4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 


Dialog om kommunal leie av Røa bad. 


5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak Tore Hals 


Mejdellsvei. 


6. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 


dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 


kommune. 


7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønsker om utbedringer av gangfelt, 


lysreguleringer og bussholdeplasser. 


8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 


langs Sørkedalsveien. 


9. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 


utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 


10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 


Angellsvei. 


11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 


Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 


12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014 vedrørende BU-sak 68/14-Forslag om opphøyd 


gangfelt ved Vinderen seniorsenter. 


13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 vedrørende Oppfølgingsspørsmål om 


bom i Svendstuveien. 


14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 om Spørsmål fra Marianne Borgen 


(SV) vedrørende bruk av Røa bad.  


15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 67/14.Anmodning om 


trafikksikringstiltak – Trafikksituasjonen i Holmenveien. 


16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014 vedrørende Varsel 


om oppstart av detaljregulering – Aslakveien 20-28, Bydel Vestre Aker – uttalelse om 


barnehagebehov. 


17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014 vedrørende Utbygging av Hovseterveien 70-


72. Brevet med underskrifter er sendt videre til utbygger. 


 


Tas til orientering. 
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Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014 


vedrørende Kommuneplanen. 


2. E-post Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg rekkehus. 


3. Kopi av e-post fra Cecilia Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-


35. 


4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 


Dialog om kommunal leie av Røa bad. 


5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak Tore Hals 


Mejdellsvei. 


6. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 


dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 


kommune. 


7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønsker om utbedringer av gangfelt, 


lysreguleringer og bussholdeplasser. 


8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 


langs Sørkedalsveien. 


9. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 


utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 


10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 


Angellsvei. 


11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 


Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 


12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014 vedrørende BU-sak 68/14-Forslag om opphøyd 


gangfelt ved Vinderen seniorsenter. 


13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 vedrørende Oppfølgingsspørsmål om 


bom i Svendstuveien. 


14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 om Spørsmål fra Marianne Borgen 


(SV) vedrørende bruk av Røa bad.  


15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 67/14.Anmodning om 


trafikksikringstiltak – Trafikksituasjonen i Holmenveien. 


16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014 vedrørende Varsel 


om oppstart av detaljregulering – Aslakveien 20-28, Bydel Vestre Aker – uttalelse om 


barnehagebehov. 


17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014 vedrørende Utbygging av Hovseterveien 70-


72. Brevet med underskrifter er sendt videre til utbygger. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


[Lagre]  
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92/14 Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 


søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. Dispensasjon fra 


reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 31/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 92/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 


31/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 


dispensasjon fra gjeldende regulering § 11 og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse 


utenfor byggegrenser og behov for bebyggelsesplan for området før innsendelse av 


byggesøknad. 


 


Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 


Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 


Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe anbefales ikke tatt til 


følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 


dispensasjon fra gjeldende regulering § 11 og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse 


utenfor byggegrenser og behov for bebyggelsesplan for området før innsendelse av 


byggesøknad. 


 


Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 


Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 


Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe anbefales ikke tatt til 


følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


 


[Lagre]  
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93/14 Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra 


industriformål til boliger og barnehage  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 93/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16 – 18 må bli 


førende for Aslakveien 20 – 28 hva gjelder BYA og maks høydebestemmelser. Vi minner om 


at Aslakveien 16 – 18 er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det 


nå søkes om for nr. 20 – 28. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag til 2. setning: 


 


Bydelsutvalget går in for at det bygges 4 etasjer. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag . ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16 – 18 må bli 


førende for Aslakveien 20 – 28 hva gjelder BYA og maks høydebestemmelser. 


Bydelsutvalget går derfor inn for maksimum  4 etasjer.  Vi minner om at Aslakveien 16 – 18 


er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det nå søkes om for nr. 20 


– 28. 


 


 


[Lagre]  
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94/14 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 94/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget anbefaler å gi kommunal garanti til Røa menighet for lån - serielån over 30 år 


med nominell lånerente 3,9 % - på 39,9 millioner kroner til bygging av barnehage. Garantien 


gjelder inntil 2 år etter at lånet er forfalt 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget anbefaler å gi kommunal garanti til Røa menighet for lån - serielån over 30 år 


med nominell lånerente 3,9 % - på 39,9 millioner kroner til bygging av barnehage. Garantien 


gjelder inntil 2 år etter at lånet er forfalt 


 


 


[Lagre]  
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95/14 Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på 


Tryvann 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 95/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar orientering om bydelens håndtering av de støymessige sidene ved 


russearrangementene på Tryvann til orientering. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken utsettes til neste møte. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes til neste møte. 


 


 


[Lagre]  
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96/14 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 96/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle søknader om serverings- og 


skjenkebevillinger som ordinært skulle behandles i Helse- og sosialkomiteen og 


Bydelsutvalget i perioden 20.06 – 03.09.2014. 


 


Søknader som behandles i perioden legges frem for helse- og sosialkomiteen og 


Bydelsutvalget til orientering i første møte etter ferieavviklingen 4. september 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle søknader om serverings- og 


skjenkebevillinger som ordinært skulle behandles i Helse- og sosialkomiteen og 


Bydelsutvalget i perioden 20.06 – 03.09.2014. 


 


Søknader som behandles i perioden legges frem for helse- og sosialkomiteen og 


Bydelsutvalget til orientering i første møte etter ferieavviklingen 4. september 2014. 


 


 


[Lagre]  
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97/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 25/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 97/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 25/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 


Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 


Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling. 


 


 


[Lagre]  
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98/14 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, Stasjonsveien 


2-4 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 22.05.2014 98/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til, Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4, 


beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling etter 


eierskifte. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 22.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til, Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4, 


beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling etter 


eierskifte. 


 


[Lagre]  


Oslo, 22.05.2014. 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 
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1 
 


Møteprotokoll 


4/14  


 


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 10.06.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


 


  


Forfall: Asbjørn Hjertén (F) 


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Elin Horn Galtung (H) leder for bydelsutvalget 


Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


 


 


Åpen halvtime 


 


Jan Wang-Norderud, arkitekt og Øivind Qvale, tiltakshaver tok ordet til sak 36/14 Aasmund 


Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om utvidelse av enkelt 


garasje. Dispensasjon fra reguleringsplan   
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Godkjenning av innkalling 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


 


Det var 5 stemmeberettigede tilstede. 


 


Frank Aubert (A) som er leder av Vestre Holmens Vel erklærte seg inhabil og fratrådte under 


behandlingen av sak 39/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken. 


 


Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


 


 


Informasjon 


 


Det var ingen informasjonssaker til dette punktet. 


 


Eventuelt 


 


Elin Horn Galtung (H) orienterte om arbeidet med ny Åmot bro. 


 


Saker til behandling 


35/14 14/00020-7 
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 12. mai 2014 
3 


36/14 14/00499-2 


Aasmund Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens 


avslag på søknad om utvidelse av enkelt garasje. Dispensasjon 


fra reguleringsplan 


4 


37/14 12/00311-6 Åpning av Svenstuveien 7 


38/14 12/01235-23 Kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 8 


39/14 14/00578-1 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 9 


40/14 14/00579-1 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210 10 


41/14 14/00080-7 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 10. juni 2014 
12 
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Saker til behandling 


 


35/14 Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12. 


mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 35/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. mai 2014. 


 


 


[Lagre]  
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36/14 Aasmund Vinjes vei 36 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 


søknad om utvidelse av enkelt garasje. Dispensasjon fra reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 36/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 103/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


24.02 2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 


regulering hva gjelder utvidelse av eksisterende enkelt garasje til dobbeltgarasje på bolig i 


Aasmund Vinjes vei 36, dispensasjon fra reguleringsplanens § 4. 


 


Klagen fra WANG- NORDERUD arkitekter tas ikke til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse" 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


24.02.2014 om i medhold av PBL § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 


gjelder utvidelse av eksisterende enkeltgarasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes 


vei 36, dispensasjon fra Reguleringsplanen § 4. 


 


Det omsøkte byggetiltaket er en mindre utvidelse av et kjellerareal med garasje som gjør det 


mulig å plassere to biler i kjellervolumet. I bakkant av kjelleren er det ingen økning mens det i 


forkant er en økning på ca. 1,2 meter, som vil gjøre det mulig å få innkjøringen for to biler. 


 


Anlegget vil i stor grad være under bakkenivå og godt plassert i terrenget. Da tilbygget i 


bakkant også dekker synlig vindfang, vil dette ikke medføre at underetasjen fremstår som 


meget dominerende i forhold til huset, men fortsatt vil fremstå som boligens fundament. Vi 


mener at tiltaket er godt utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelse. De 


arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene vil ikke i vesentlig grad forsvinne. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser derfor at det foreslåtte tiltak ikke er i strid med bestemmelsen 


i paragraf 4. 


 


PBE med tilslutning fra Byantikvaren har nylig gitt tillatelse, uten politisk behandling, til et 


vesentlig større garasjeanlegg på naboeiendommen helt inntil Aasmund Vinjes vei. Det er 


derfor noe forbausende for Vestre Aker bydelsutvalg at etatene har klare innvendinger til dette 


vesentlig mer beskjedne endringsforslaget. 
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I denne sak er garasjeanleggets beliggenhet i god avstand til Aasmund Vinjes vei og vil i 


betydelig større grad bekrefte områdets strøksopplevelse og verneverdi. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser ikke tiltaket vesentlig å svekke boligens bevaringsverdi, og 


dermed ikke i vesentlig grad å tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde - 


bevaring. Vi anser fordelene ved denne relativt beskjedne utvidelse å være betydelig større 


enn ulempene ved tiltaket.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 


bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon derfor innvilges.  


 


Klagen fra Wang - Norderud Arkitekter AS tas til følge. 


 


Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


24.02.2014 om i medhold av PBL § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 


gjelder utvidelse av eksisterende enkeltgarasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes 


vei 36, dispensasjon fra Reguleringsplanen § 4. 


 


Det omsøkte byggetiltaket er en mindre utvidelse av et kjellerareal med garasje som gjør det 


mulig å plassere to biler i kjellervolumet. I bakkant av kjelleren er det ingen økning mens det i 


forkant er en økning på ca. 1,2 meter, som vil gjøre det mulig å få innkjøringen for to biler. 


 


Anlegget vil i stor grad være under bakkenivå og godt plassert i terrenget. Da tilbygget i 


bakkant også dekker synlig vindfang, vil dette ikke medføre at underetasjen fremstår som 


meget dominerende i forhold til huset, men fortsatt vil fremstå som boligens fundament. Vi 


mener at tiltaket er godt utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelse. De 


arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene vil ikke i vesentlig grad forsvinne. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser derfor at det foreslåtte tiltak ikke er i strid med bestemmelsen 


i paragraf 4. 


 


PBE med tilslutning fra Byantikvaren har nylig gitt tillatelse, uten politisk behandling, til et 


vesentlig større garasjeanlegg på naboeiendommen helt inntil Aasmund Vinjes vei. Det er 


derfor noe forbausende for Vestre Aker bydelsutvalg at etatene har klare innvendinger til dette 


vesentlig mer beskjedne endringsforslaget. 


 


I denne  sak er garasjeanleggets beliggenhet i god avstand til Aasmund Vinjes vei og vil i 


betydelig større grad bekrefte områdets strøksopplevelse og verneverdi. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser ikke tiltaket vesentlig å svekke boligens bevaringsverdi, og 


dermed ikke i vesentlig grad å tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde - 
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bevaring. Vi anser fordelene ved denne relativt beskjedne utvidelse å være betydelig større 


enn ulempene ved tiltaket.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 


bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon derfor innvilges.  


 


Klagen fra Wang - Norderud Arkitekter AS tas til følge. 


 


Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 


 


[Lagre]  


 


  







 


 7  


 


37/14 Åpning av Svenstuveien 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 37/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 114/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten redegjøre for det videre arbeidet med å åpne 


Svenstuveien. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


, blant annet søknad om dispensasjon fra veibredde. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten redegjøre for det videre arbeidet med å åpne 


Svenstuveien, blant annet søknad om dispensasjon fra veibredde. 


 


[Lagre]  
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38/14 Kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 38/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 115/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter leders brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende bygging 


av kunstgressbane. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter leders brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende bygging 


av kunstgressbane. 


 


[Lagre]  


 


  







 


 9  


 


39/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 39/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 116/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten vurdering muligheten av å oppføre støygjerde i 


Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. 


 


Møtebehandling 


 


Frank Aubert (A) som er leder av vellet erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen 


av saken. 


 


Votering 


 


Det var 4 stemmeberettigede tilstede. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten vurdering muligheten av å oppføre støygjerde i 


Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. 


 


 


[Lagre]  
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40/14 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 40/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 117/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


Saken legges frem uten forslag til vedtak. 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til brev som sendes Byrådet med kopi til Bystyret: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at dette arealet av Harald Løvenskiolds 


vei som i sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune for kr 0,-, nå forsøkes tilbakesolgt til de 


tidligere eierne for en takst på kr 6 000 000,-.  


 


Arealet ble ekspropriert som adkomst til Røa Stasjon, men ble omregulert i 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting i og med at stasjonen var flyttet i forbindelse 


med omlegging til strømførende skinner, og dermed ble overgangen ved den tidligere 


stasjonen stengt av sikkerhetsmessige grunner.  Arealet har ingen verdi for annet enn de 


tidligere og nåværende eierne av Griniveien 10 og Vækerøveien 210 da det ikke kan brukes til 


selvstendige tiltak. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber på denne bakgrunn at Oslo kommune sørger for at arealet 


tilbakeføres til de tidligere eiere for samme sum som ekspropriasjonssummen på Kr 0,-.  


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Følgende brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at dette arealet av Harald Løvenskiolds 


vei som i sin tid ble ekspropriert av Oslo kommune for kr 0,-, nå forsøkes tilbakesolgt til de 


tidligere eierne for en takst på kr 6 000 000,-.  


Arealet ble ekspropriert som adkomst til Røa Stasjon, men ble omregulert i 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting i og med at stasjonen var flyttet i forbindelse 


med omlegging til strømførende skinner, og dermed ble overgangen ved den tidligere 


stasjonen stengt av sikkerhetsmessige grunner.  Arealet har ingen verdi for annet enn de 


tidligere og nåværende eierne av Griniveien 10 og Vækerøveien 210 da det ikke kan brukes til 


selvstendige tiltak. 
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Vestre Aker bydelsutvalg ber på denne bakgrunn at Oslo kommune sørger for at arealet 


tilbakeføres til de tidligere eiere for samme sum som ekspropriasjonssummen på Kr 0,-.  
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41/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 10. juni 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.06.2014 41/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 71-14 


Sørkedalsveien 148 – kunstgressbane-rammetillatelse. 


2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014 vedrørende Slemdal sentrum – sogneprestboligen. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.06.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


1. Brev fra Forsvarsdepartementet av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 71-14 


Sørkedalsveien 148 – kunstgressbane-rammetillatelse. 


2. E--post fra Erik Hoff av 24.05.2014 vedrørende Slemdal sentrum – sogneprestboligen. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


 


Oslo, 10.06.2014. 


 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


4/14 


 


 


 


Møte: 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. 


Møtetid: 12.06.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jane Steenbuch (H), 


  


Tilstede:  Lene Mathisen (H) 


Sunniva Borgen (H) 


Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall: Åse Ryvarden (Ap), 


  


Som vara møtte:  Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


  


I tillegg møtte: Edith Aars, enhetsleder for barnehager 


  


Møtesekretær: Jeannette Wold, enhetsleder for forebygging barn og unge 


  


 


Åpen halvtime 


Ingen møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Informasjon 


Jane Steenbuch (H) har sendt informasjon om Røa bad til komiteens medlemmer. 


Eventuelt 


Det var ingen saker til eventuelt. 
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Saker til behandling 


16/14 14/00018-7 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15. mai 


2014 
3 


17/14 13/00946-19 Status barnehager pr mai 2014 4 


18/14 14/00063-7 


Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 10. juni 2014 


 


 


5 
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Saker til behandling 


 


16/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12.06.2014 16/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 


 


 


 


 


  







 


 4  


 


17/14 Status barnehager pr mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12.06.2014 17/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 104/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Bydelsutvalget tar status barnehager pr. mai 2014 orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status barnehager pr. mai 2014 orientering. 
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18/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 10. juni 2014 


 


 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12.06.2014 18/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 10.juni 2014 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 10.juni 2014 til 


orientering. 


 


 


 


 


Oslo, 12.06.2014. 


 


 


 


Jane Steenbuch (H) 


leder 


 








Oslo kommune
Plan- og by gningsetaten


•••••


L1YL riL \(ESTREAKER 

Sdlcsnr.: Lvu


gok.nrd


Arkiy:


Se adresseliste


Daio Io4r, 2014


Derr,rt \ ar ra.1 srlornr Iir-l•x,or I SaLboh. Ffirgifhe 13 Ilantroth Vkirlordo s I2 I
Opp.J.; alltid • ed hen. endeke


RØA TORG, WEKERØVEIEN 195 B. TORE HALS MEJDELLS VEI I, 2
OG 4 - FORSLAG TIL DETALJREGULERING


BEGRENSET HORING


Ovennevnte planforslag la ute til olTentlig enersyn i perioden II 11.2013 til 23.12.2013. Pa hakurunn as


innkomne bemerkninger sed offernIig etrersyn fores1as endringer i planforslaget. Endringene Melder både
alternativ I og 2.


De justerte forslagene sendes derfor pa horing til de som berores direkte i endringene.


oriemering er Austriseien endret til hore Hals MejdelIs kei.


Endringer i plantorslaget


Planomradet innskrenkes mot nordvest slik at planavgrensningen samsvarer med eiendomsgrense


til Bnr.II Gnr.323. Planområdet omfatter dermed ikke deler Spurveiens eiendommer. (heldende


regulering for Gnr.32 Bnr.426 og 627 opprettholdes.


Varelevering til felt Al4 foreslas med innkjoring fra felles kjoreveg og utkjoring ti Tore IlaIs


Mejdells vei som vira med pil på plankanet.


Balkonger og karnapper fores1ås utkrager maksimlint 1,2 rn ut ot er byggegrense i minimum 3.5 m


hoyde over fortau.


Plan - og bygningsetatens urdering av endringene


Planområder Plan- uu bygningsetalen anbefaler en planavgrensning i samsvar med


eiendomsgrensen til Bnr.11 (inr.323. Sporveiens eiendommer vil da ikke berores og gjeldende


regulering oppreuholdes. Forslaget sil ikke hindre adkornst til sporområdet tr Sponeien.


Vareles ering. For a unngå rsgging oser gangsei ved arelet efing til felt A1-1 foreslas innkjoring


fra felles kjoreveg. og utkjoring til Tore Ilals Alejdells sei. Plan- og bygningsmatens ser al det vil
være vanskelig for storre kjoretos a snu innenfor felt Al4 hsis fel tet skal kunne behygges. haten


kan deke se en annen losinng enn at gang- sykkelver må krysses. AIternatist kan inn- og rakjoring


til N-arele  erinunlommen marken med besiernmelsesurense i plankart. skje fra Tore Hab Alejdells


noe som medforer lo krysninger oa er fortau.


Etatens Ihrelopige vurdering er ar en inn- og utkjoring som illustrert kan \ rere en akseptabel


losning sels om uang- sykkelseien krysses. Losningen forutsetter kras tilutftatning at


•
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Saksnr: 201107496-91 Side 2 av 3


gjennomgående gangvei og fortau forbi inn- og utkjørsel. Etaten ber om en vurdering av foreslått


løsning.


• Utkraging av balkonger og karnapper inntil 1,2 nå over fortau tilsvarer forslaget til


utkraget baldakin. Etaten finner utkragingen akseptabel


Eventuelle bemerkninger til endringene


Høringen gjelder bare endringene og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse.


Tidligere innkomne bemerkninger dl forslaget vil følge forslaget til pol itisk behandling


Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 20.06.2014.


Ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten om denne aktuelle saken ber vi om at saksnummeret oppgis


som referanse. All henvendelse med e-post går gjennom vårt sentrale e-postmottak, og saksnummeret


ernnefeltet forenkler fordelingen av innkommet e-post.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for områdeutvikling


Ornrådeplaner 3 Tett by


Dene dokumentet er elektronisk godkjent 10.06.2014 av:
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ROA SENTRUM, FELT A13, A14 OG A17
(ROA TORG, TORE HALS MEJDELLS I, 2 OG 4, VÆREROVEIEN 195 B) -
ALTERNATIV 2,
TH. BEGRENSET HORING 06.06.2014
Gnr. I , bnr. 323 m.fl.


§ I Avgrensing


Det regulerte området cr vist mcd reguleringsgrenser på plankart merket Plan- og bygningsetaten 0P3-


20 I 107496, daten 15.10.2013 og revidert 28.03.2014


§ 2 Formål
Området vcrtikalniva I —under grunnen reguleres til:


Bebyggelse og anlegg:


- Forreminger annen offentlig eller
privat tjenesteyting (trcninessenter. helse. friso0


beFerming


Området vertikaInilå 2 —på grunnen reguleres til:


Bebyggelse og anlege:


Felt A13, 14. 17


- Forretninger/annen offentlig eller


privat tjenestcyting (helse, frisor)/bcvertning Felt A13


- Forretninger/offentlig eller privat tjenesteyting - institusjon


Ocultur, bibliotekyannen offentlig eller privat flenestcyting


(treningssenter, helse, frisor)/kontorfbe‘ertning


-Bolig forretning annen offentlity


eller privat tjenestcyting Oreningsscnter. helse. friso0


bevertrung


Fch Al4


Felt Al7


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Kjoreveg. felles


- Torg


- Gang —og sykkelveg, offentlig


§ 3 Bebyggelse og anlegg
3, I Fetlesbestemmelser


3.2 Plasserinz


Ny bebyggelse skal plasscres innenfor formålserenser i byezel injer eller innen for byggegrenser som \ ist


på plankanet


3.3 Utomhusplan
Sammen med soknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan for den ubebygde clel tomten


i målestolck 1:200, Iflomhusplanen skal ære godkjent for rammetillatelse gis.


Planen skal vise bebyggelse, weoppholdsarcal og Ickeareal, atkomster, varemottak. kjoreveier. gangveicr


og parkering for bil og sykkel, eksisterende/framtidig terreng, planlagte fyllinger, utgravinger,


forstotningsmurer og trapper, eksisterende vcgctasjon som bevares/fiernes og planlagt ny vegetasjon,


markdekke og gulvflatematerialer, belysning, soppeloppbevaring, gjerder og skilt.


Sammen med utomhusplanen skal det foreligge soldiagram eller lignende som beskriver sol- og


lysforhold 21 april klokken 15:00 og 18:00.


Uteareateneakel vtete tørdit opparbetslet i benbettel til godkjent utornEnsplan før midlertidig
brukstillatelse gis,







§ 4 Fell A13
4.1 Utnyttelse
Nivå I: Maksimum tillatt forretningsareal på nivå I = 750 m2 BRA.
Nivå 2: Maksimal tillau bebygd arcal = 450 m2 BYA


4.2 Høyde
Maksimum gesims = kotehoyde 155


4 3 Utforming
Nivå I: Det tillates forretninger fra innvendig handlegate,
Nivå 2: Det skal oppfores paviljongbygg på torgets nordre og vestre del. Det skal være åpen
gangforbindelsc fra Vakeroveien til torg gjennom bebyggelsen. Det tillates utesenering på torget. Det
kan etableres takterrasse på taket for servering og opphold Det tillates trapp og heis for dette formålet på
taket.
Forreminger skaI ha direkte adkomst og henvendelse til torg og Vækeroveien.
Tårnmotiver på inntil 1,5 m. over maksimum gesims- og monehoyder kan tillates for å markere T-
banestasjoncn.


§ 5 Felt Al4
51 Plasscring
Det tillates tukraging i en etasje over gang- og sykkelvel. innul 2.5 meter over byggegrense angitt i kan,
Minimum hoyde over gang- sykkelvei skal være 3.5 meter


5.2 Utnyttelse
Maksimum tillatt bebygd arcal = 85 % BYA.
Maksimum tillatt forretningsandel for fehet = 1.800 m2 BRA.


5.3 Høyele
Det kan oppføres bygninger i 7 etasjer. Maksimum gesims, - og monehøyde = koichoyde 172, 5.
Dc to overste etasjene skal være inntrukket fra gesims og kan være innul 60 % av underliggende etasjes
arcal.


5.4 Utforming
Det kan tillates bebyggelse under terreng, inkluden regulert gangvci, forunatt at det foreligger aviale med
Bymiljøetaten, avd. Samferdscl.
Det ullates forretninger fra innvendig handlegate. Forreminger skal henvende scg og ha inngang fra
forplass mot T-banc.


§ 6 Felt A17
6.1 Plasscring
Det tillates baldakin med utkraging på inntil 1,2 m over byggegrensc i minimum 3,5 m hoyde over fortau
Balkonger og karnapper kan utkrages maksimum 1,2 m ut over byggegrenser i minimum 3,5 m hoyde
over fortau.


6.2 Utnyitelse
Tillau utnyttelse totalt = 7 750 m2 BRA.
Varelevering, parkering. tekniskc rom og tilleggsareal for bolig undcr bakken medrcgncs ikke i
utnyttelscn.
Nivå 2: Maksimum tillatt forretning = 2 200 m2 BRA.


6.3 Hoyde


Det kan oppføres bygninger i 4 etasjer + en inntrukket toppetasje. Makstmum gestmshoyde = k 166,5.







6.4 Utforming


Bebyggelse skal, når det gjelder tolumer. detaljer, materialbruk og fargevalg utformcs slik at området


samIct framstår med et eoch helhetlig pree. i tråd mcd målsettingen om bymcssig fortening


Det tillates fasadelengde inntil 75 m på gateplan dersom fasaden oppdcles i ovrige etasjer. Det skal være


minimum to åpninger i fasaden med minimum 8 m avstand mellom veggliv. herunder balkonelcamapp.


Easadene på galeplan skal ha stori innslag at glass som formidler visuell kontakt mellom ute og inne.


Det tillates ikke sammenhengende balkongfasader (utover 5 meter) mot torg og eater.


Toppetasjen kan ære inntil 80 % av underliggende etasjes areal.


Det kan tillates trapp ou heismaskinrom på taket dersom disse er mindre enn 20 rriz og bidrar positivt til


husets volumoppbygging og arkitektur. Ventilasjonsanlege ot er tak tillates ikke.


Eventuelle takoppbygg. -innhugg- på skrå takflater skal underordne seg takets hovedform og kan oppia


maksimum 125 at bygects lengde.


Minimum 30 % av forretningsarealet skal ha direkie adkomst fra gate.


Det tillates oppbygg i gårdsom for lysinnslipp• adkomst til underliggende areal på til sammen 50 m2_


Privat del av eiendom som ender ul mot Vakeroveien, Tore Flals Mejdells vei og torg skal utformes og


opparbeides som en dcl av byrommet.


Utendors lagring tillates ikke_


6.5 Bokvalitet og leilighetsfordcling


Ensidig belyste leiligheter mot nord eller nord-ost tillatcs ikkc. Mtnimum 70 % av Icilighetene skal være


gjennomgående eller tosidig belyste. For å sikre god bokvalitet skal svalgangsløsninger på


boligbebyggelse kun tillates der de er utformet slik at det ikke er direkte innsyn til letlighetene og at de


bidrar positivt til byggets bokvaliteter og arkitektoniske utforming.


Leilighetsfordelingen skal ha følgende sammensetning:


Maks 1S % Icilighmer med 40 —50 m2


M inimum 50 % leiligheter med 50 —80 tn2
Minimum 35 % leiligheter med 802 eller storre


6.6 Uteoppholdsareal


Minimum 20% av BRA bolig skal være felles uteoppholdsareal.


thearealenc skal ha gode sol- og lysforhold; minimum 50 % av arcalet skal ha sol klokken 15:00, 21.april.


Utcoppholdsarealet skal opparbeides som grontarcal Arealer brallere enn 1:3 og arcal for kjoreatkomst og


biloppsiilling tas ikke mcd i beregningen av uteoppholdsareal.


§ 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur


71 Fellesbestemmelser


Gater. fortau. torg og plasser skal ha en helhetlig utfonning og materialbruk. Naturstein skal brukes som


et viktig element i fortaus- og torgbelegg. i ot ergangen mellom beleggtyper. og som kanisteiner.


7.' Kjoret eg


Kjoret eg skal ære felles for enr. 11 bnr. 79. 316 ou 304.


73 Torg


Torget skal være tilgjengelie for allmennheten. Maksimum hoyde på torg = kotehoyde 150.0.


Torget skal opparbeides med nær, god belysning. Ickcapparat. benker og annen moblerine.


Det kan etableres et trappeanlegg mcd hent endelse mot torget og andre installasjoner for lek og opphold


som en del av torgets helhetlige tilforming


Åpne gangforbindelse til T-bane skal opprettholdes over torget. Dct tillates torgsalg. kulturarrangement


og bevenning på torget. Det tillates ikke permanente installasjoner eller boder på torget, men mindre


installasjoner kan tillates dersom dct inngår i den overordnede utformingen av torget.


Det tillates baldakiner foran bygg på felt A14.
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7.4 Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelvei ska I være offentlig og opparbeides i 3 meter bredde som vist på plankart, utformet og
sett i sammenheng med rampe til T-banestasjon samt trappanlegg til forplass, Gang- og sykkeiveien skal
ha god belysning og utformes på en slik måte at fotgjengeres trygghet og sikkerhet er ivaretatt. Det tillates
ikke rygging av kjøretøy over gangvci mellom felt A14 og felles kjøreveg i forbindelse med varelevering


§ 8 Parkering
8.1 Fellesbestemmelser
Parkering skal etableres i parkeringskjeller under felt Al7 og A14:
Parkering skal opparbeides etter dc til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Oslo.
Bilplasser skal etableres etter lavesie norm.
Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i det bebygde areal (BYA) med 15 m2pr. plass.
Minimum 7,5 % av parkeringsplassene skal utformes og lokaliseres for bruk av bevegelseshemmede.
I Vækerøveien og Tore Hals Mejdells vei tillates ikke parkeringsplasser mellom byggelinje byggegrense
og offentlig trafikkområde.


Felt Al3
Det skal etableres sykkelparkering minimum 60 sykkelplasser på og i nær tilknytning til torget
Sykkelplassene kan etableres uten oserdekning dersom dette gir en bedre helhetlig utforming av torget.


83 Felt Al4
Det skal etableres minimum 30 sykkelparkeringsplasser som skal betjenc T-banc i
sykkelparkerinu for feltet beregnet etter krav i parkeringsnormen. Sykkelplassene kan etableres uten
overdekning dersom dette gir bedre ufforming av stasjonsområdet.


§ 9 Avkjersel og varelevering
Avkjørsel skal skje fra Tore Hals Mejdells vei og Vækerøveien som vist med piler på plankartet.
Avkjørsel fra Vækerøveien skal kun benyttes til nødvendig syke - og varetranspon og skal være sperret
mcd bom.
Varelevering til felt Al3 og Al4 tillates innenfor bestemmelsesgrense angitt på plankartet og
skal skje med innkjøring via felles kjøreveg og med utkjøring til Tore Hals Mejdells vei som vist med pil.
Varelevering til felt A I7 skal skje fra Tore Hals Mejdells vei som vist med pil pa plankartet og anordnes
på egen grunn.


§ 10 Stoy
Stoynivå utenfor fasader mcd vindu td rom for stoyfolsom bruk og på uteoppholdsareal skal på
søknadstidspunktet tilfredsstille anbcfalle grenser i tabell 3 i T-1442/2012, eller sencre remingslinje som
erstatter denne_


§ 11 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detabutfonning og prosjektering av tiltaket Det skal
redegjøres for behandling as alt overvann. både takvann, overflatevann og drenss ann ved soknad om
rammetillatelse.


§ 12 Fjernvarme
Tiltak innenfor omrader som omfattes as konsesjon giu etter energilimen skal tilknyttes
fjernvanneanleguet. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvanne i Oslo skal leages til
grunn. Dei kan gjores unntak fra dette i følgende tilfeller:
• Tiltakshaver kan anvende alternatise energikilder dersom det dokumenteres at bruk as disse
energimessig og miljomessig cr bedre enn fjernvarme,
- Dersom rørnettet ikke er eller sil være tilstrekkelig utbygget i løpet av en periode på 5 år fra
soknadstidspunktel
- Dersom konsesjonshaver ikke onsker tilknytning.
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§ 13 Rekkefolgebestemmelser
For det gis midlertidig brukstillatelse på felt A13 skal det være sikret opparbeidet eller opparbeidet:


- Offentlig gang- og sykkelvei som vist på plankaffet


- Fortau i Vækeroveien i henhold til prinsipp-plan for offentlige trafikkområder, daten 2905.2002.


langs planområdet.


- Trerekke med minimum trehoyde på 3 meter og maksimum a%siand mcllom trarne på 6 meter i


Vækeroveien. langs fortau som grcnscr til planområdef


- Torg


- Minimum 60 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til torg.


- Torc Hals Mejdells vei skal være opparbeidet i henhold til prinstpplan for offentlige trafikkområder,


datert 29.05.2002 for den del av Torc Hals Mejdells vci som grenser mot eiendommen.


For det gis midlertidig brukstillatelse på felt A14 skal det være sikret opparbeidet cller opparbeidet:


- Felles kjoreveg for felt A14 og gnr. I I bnr. 304


- M inimum 30 sykkelparkeringsplasser, som skal betiene T-banc, i tilknytning til sporområdet.


- Tore Hals Mejdells vci skal være opparbeidet i henhold til prinsipplan for offentlige trafikkområder,


datert 29.05.2002 for den del av Tore Hals Mejdells vei som grenscr mot eiendommen.


For det gis midlertidig brukstillatelse på felt A 17 skal fortau inntil planområdet frem til krysset mcd Tore


Hals Mcjdells vei , være sikret opparbeidet eller opparbeidet i henhold til prinsipp-plan for offentlige


trafikkområder,


datert 29 05 2001


Langs fortauet skal det plantes en trerekke tilsvarende trerekken sor for planområdet







FORSLAG TIL REGULER1NGSBESTEMMELSER FOR ROA SENTRUM, FELT A13, AI4 OG
Al 7 (ROA TORG, TORE HALS MEJDELLS VEI I, 2 OG 4, VÆKEROVEIEN 195 B) —
ALTERNATIV I,
TIL BEGRENSET HORING 06.06.2014
Gnr. I I, bnr 323 m.fl.


§ I Avgrensing
Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankan merket Plan- og bygningsdaten 0P3-


201107496. daten 15.102013 og revidert 2S 03.2014


§ 2 Formål
Området venikalnivå I —under grunnen reguleres til:


Bebyggelse og anlegg:


- Forretninger/annen offentlig eller


privat tjenesteyting (treningssenter, helse, frisør)/


bevenning Felt A 13, 14, 17


Området venikalnivå 2 —på grunnen reguleres til:


Bebyggelse og anlegg:


- Forretningerlannen offentlig eller


privat henesteyttne thelse, fristarT


bevertning


- Forreminger offenflig eller privat henesteyung • institusjon


(kultur, bibliotek) annen offentlig eller


privat tjenestcyting Orcningssentcr, helse. frisora


kontorbevertrung


-Boligiforretningefannen offentlig eller


privat tjenestcyting Oreningssentcr, helse, frisorF


bevertning


Felt A 13


Felt A17


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur


- Kjøreveg, felles


- Torg


- Gang —og sykkdveg, offentlig


§ 3 Bebyggelse og anlegg
fellesbestemmelser


3.1 Plasscring


Ny bebyggelse skal plasscres innenfor formålsgrenser i byggelinjer eller innenfor byggegrenser som vist på


plankartet.


3.2 Utomhusplan


Sammen mcd soknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan for dcn ulaclayede del av tomten i


målestokk 1:200. Utomhusplanen skal åære godkjent før rammetillatelse gis.


Plancn skal visc bebyggelse, uteoppholdsareal og lekeareal, atkomster, varemoltak, kjorevcier, gangveicr og


parkering for bil og sykkel, eksisterende/framlidig terreng, planlagte fyllinger, utgravinger,


forstøtningsrnurer og trapper, eksisterende vegetasjon som bevaresajernes og planlagt ny vegetasjon,


markdekke og gulvflatematerialer, belysning, soppeloppbevaring, gjerder og skilt.


Sammen mcd utomhusplanen skal det forcligge soldiagram eller lignende som beskriver sol- og lysforhold


—24-.aprif klekk,ø- 15.00 .)b-1-8400T







Utcarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjern utomhusplan for midlertidig brukstillatelse
gis.


§ 4 Felt 413
4.1 Utnyttelse
Niva 1 - under grunnen: Det tillates maks forretningsareal = 1400 m2 BRA.
Nivå 2 - på grunnen: Maksimal tillatt bebygd arcal = 450 m2 BYA


4.2 Høyele
Maksimum gesims = kotehoyde 155,0
Tårnmotiver på inntil 1,5 m. over maksimum gcsims- og monehoyder kan iillates for å markere T-
banestasjonen.


43 Utforming
Nivå I - under grunnen: Det tillates forretninger fra innvendig handlegate.
Niva 2 - på grunnen. Det kan oppfores paviljonebygg på torgets nordre og sestre del. Det skal være åpen
ganeforbindelse fra Vækeroveien til torg gjennom bcbyggelsen. Det tillates uteservering på torget. Det kan
etableres takterrasse på taket for senering og oppholt Det tillates trapp og heis for dette formålet på taket.
Forretninger skal ha direkte adkomst og henvendelse til torg og Vækeroveien. Tårnmotiver på inntil 1.5 m
over maksimum gesims- og monehoyder kan tillates for å markere T-banestasjonen.


§ 5 Felt Al4
5 I Plassering
Det tillates utkraging i en etasje over gang- og sykkelvei, inntil 2,5 meter over byggegrense angitt i
plankart.
Minimum hoyde over gang- sykkelvei skal være 3,5 meter.


5.2 Utnyttelse
Maksimum tillatt bcbygd areal = 85 % BYA
Maksimum tillatt forretningsandel for feltet —1.800 m2 BRA.


5.3 Floyde
Det kan oppfores bygninger i 7 etasjer. Maksimum gesims. - og monehoyde = kotehoyde 172, 5.
De to overste eiasjene skal være inntrukket fra gesims og kan være inntil 60 % a underliggende etasjes
areal.


5.4 Utforming


Det kan tillates bebyggelse under terreng, inkludert regulert gangvei, forutsan at det foreligger avtale med
Bymiljoetaten. avd Samferdsek


Det tillates forretninger fra innvendig handlegate. Forretninger skal henvende scg og ha inngang fra forplass
mot T-banc. Bestetnmelsesgrense angir sonc for varelevering langs Tore Hats Mejdclls vek


§ 6 Felt Al7
6.1 Plasscring
Det tillates baldakin mcd utkraging på inntil 1,2 m over byggegrense minimum 3,5 m hoyde over fortau.
13alkongerog karnapper kan utkrages maksimum 1,2 m ut over byggegrenser i minimum 3,5 in hoyde over
fortau.


6.2 Utnyttelse
Tillatt utnyttelse totalt = 11.600 m2 BRA.
Parkering. iekniske rom og tilleggsarcal for bolig under bakken medregnes ikkc i utnyttelsen
Niva 1 og 2: Maksimum tillatt utnyttelse forrctning er 4.600 m2 BRA.


tillegg tillaics 600 m2 BRA forretning under samferdselsanlegg. veg. forutsatt at det Foreligger a tale mcd
Bymiljoetaten, avel Samferdsel.







6.3 Hoyde


Det kan oppføres bygninger i 5 etasjer inntrukket toppetasje. Maksimum gesimshoyde = kolehoyde 169,5.


6 4 Utforming


Bebyggelse skal, når det gjelder volumer, detaljer, materialbruk og fargcvalg taformes slik at området


samlet framstår med et godi helhetlig preg, i tråd mcd målsettingen om bymessig fonctting,


Det tillates fasadelengde innlil 75 m på gateplan dersom fasaden oppdeles i øvrige masjen Det skal være


minimum to åpninger i fasaden med S m lengde, Fasadenc på gateplan skal ha stort innslag av glass som


fonnidler visuell kontakt mellom ute og inne.


Toppetasjen kan være innlil 80 % av underliggende etasjes areal.


Det tillates ikkc sammenhengende balkongfasader (utover 5 meler) mot torg og gater


Det kan tillates trapp og hcismaskinrom på taket, dersom disse er mindre enn 20 rn: og bidrar positivt til


husets volumoppbygging og arkitektur. Ventilasjonsanlegg over tak tillates ikke.


Eventuelle takoppbygg. "innhugg" på skrå takflater skal underordne seg takcts hovedform og kan oppta


maksimum 1,5 av byggets lengde.


Minimum 30 % av arealet skal ha direkte adkomst fra gate.


Det tillates forretninger fra innvendig handlegate.


Det tillates oppbygg i gårdsom for lysinnslipp: adkomsi til underliggende arcal på til sammen 50 ml


Privat del av eiendom som vender ut mot Vækmoveien, Tore Hals Mejdells vei og torg skal ulformes og


opparbeides som en del av byrommet.


Utendørs lagring tillates ikke.


6.5 Bokvalitet og leilighetsfordeling


Ensidig belyste leiligheter mot nord eller nord-ost tillates ikke, Minimum 70 % av leilighelene skal være


gjennomgående eller tosidig belyste, For å sikre god bokvalitet skal svalgangsløsninger på boligbebyggelse


kun tillates der dc cr utformet slik al det ikke er direkte innsyn til leilighetenc og at de bidrar positivt til


byggets bokvaliteter og arkilekloniske utforming.


Leilighetsfordelingen skal ha følgende sammensetning:


Maks 15 % Iciligheter mcd 40 —50 m2


Minimum 50 % leiligheter mcd 50 —80 nE


M inimum 35 % leiligheter mcd 80 2 eller større


6.6 U teoppho Idsa rea I


Minimum 20 % av BRA bolig skal være felles utcoppholdsareal. Utearealene skal ha gode sol- og


lysforhold; minimum 50 % av arealet skal ha sol klokken 15,00, 21.april.


Uteoppholdsarealet skal opparbeides som grontareal. Arealer brattere enn 1:3 ug arcal for kjoreatkomst og


biloppstilling tas ikke mcd i beregningen av uteoppholdsareal.


§ 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur


7.1 Fellesbestemmelscr


Gater, fortau, torg og plasser skal ha en hclhetlig utforming og materialbruk. Naturstein skal brukcs som ct


viktig clement i fortaus- og torgbelegg, i overgangen mellom beleggtyper, og som kantstei net


7.2 Kjøreveg


Kjoreveg skal være telles for gnr. I I bnE 79, 316 og 304.


7.3 Torg


Torget skal være tilgjengclig for allmennheten. Maksimum høyde på torg = kotehoycle 150,0.


Torget skal opparbeides mcd trær, god belysning. lekcapparat, bcnker og anncn moblering.


Det kan etableres et trappeanlegg mcd henvendelse mot torget og andre installasjoner for lek og opphold


som cn del av burgets helhetlige taforming.
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Åpne gangforbindelse til T-bane skal opprettholdes over torget. Det tillates torgsalg, kulturarrangement og
bevertning på torget. Det tillates ikke permanente installasjoner eller boder på torget, men mindre


installasjoner kan tillates dersom det inngår i den overordnede utformingen av torgel. Del tillates baldakiner


foran bygg på felt A14.


7.4 Gang- og sykkelveg


Gang- og sykkelvei skal være offentlig og skal opparbeides i 3 meter bredde som vist på plankart, mformet
og sett i sammenheng med rampe til T-bancstasjon og samt trappanlegg til forplass. Gang- og sykkelveien


skal ha god belysning og utfonnes på cn slik mate at folgjengeres trygghet og sikkerher cr ivaretatL


Det tillates ikke rygging av kjoreloy over gangvei mellom felt A14 og felles kjøreveg i forbindelse med


varelevering_


§ 8 Parkering


8.1 Fellesbestemmelser


Parkering skal etableres i parkeringskjeller under niva I.


Parkering skal opparbeides ener de til enhs er tid gjeldende parkerinesnormer for Oslo_


Bilplasser skal etab1eres etter laveste norm.


Parkeringsplasser på terreng skal regnes med idet bebygde arcal (BYA) med 15 m pr plass_


M inimum 7,5 av parkeringsplassenc skal utformes oe lokaliscres for bruk av bes egelseshemmede_


Vækeroveien og Torc Hals Mejdells sei tillates ikke parkeringsplasser mellom byggelinje byggegrense og
offentlig trafikkområde.


8.7 Felt A13


Det skal etableres minimum 60 sykkelplasser på og i nær tilknytning til torget_ Sykkelplassene kan etableres


uten overdekning dersom dette gir en bedre helhellig utforming av torget.


8.3 Felt A14


Det skal etableres minimum 30 sykkelparkeringsplasser som skal betjene T-bane i tillegg til


sykkelparkering for feltet beregnet etter krav i parkeringsnormen. Sykkelplassene kan etableres uten


overdekning dersom dette gir bcdre utforming av stasjonsområdeL


§ 9 Avkjorsel og varelevering
Avkjørsel skal skje fra Tore I lals Mcjdells vci og Vækerøveien som vist mcd piler på plankartet.


Avkjorsel fra Vækerøveicn skal kun benyttes til nødvendig syke - og varetransport og skal være sperret med
bom.


Varelevering til fel t A 13 og A14 tillates innenfor bestemmelsesgrense angitt på plankartet og


skal skje med innkjøring via felles kjøreveg og med utkjoring til Tore I lals Mejdells vci som vist med pil.
Varelevering til felt A17 skal skje fra Tore Hals Mejdells vei som vist med pil på plankartet og anordnes på
egen gmnn_


§ 10 Stey


Stoyniva utenfor fasader med vindu til rom for stoyfolsom bruk oe på tdeoppholdsareal skal på


søknadstidspunktet tilfredsstille anbcfalte grenser i labell 3 i T-I442-2012. eller sencre retnineslinje som


erstatter denne.


§ 11 Overvannshåndlering


Lokal osersarmshåndtermg skal legges 111grunn sed detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal
redegjøres for behandling av alt overs ann. både taks ann. oserflatmann og drenss ann sed søknad om


rammetillatelse_


§ 12 Fjernvarme


Tiltak innenfor områder som omfattes as konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes tjernvarmeanleeget.
De til enhver tid elclende retningslinjer for bruk av ljernvarme i Oslo skal legges til grunn. Det kan gjøres


unntak fra dette i følgende tilfeller:







- Tiltakshaver kan anvende altemathe encrgikilder dersom det dokurnenteres at bruk av disse energimessig
og miljetmessig cr bedre enn fjernvarrne.


Dersom rørnettet ikke cr eller vil være tilstrekkclig utbygget i løpet av en periode på 5 år fra


søknadstidspunktet.


- Dersom konsesjonsha  er ikke ønsker tilknytning.


§ 13 Rekkefelgebeslemmelser
For det gis midlenidig brukstillatelse på felt A 13 skal det være sikret opparbeidet eller opparbeidet:


- Offentlig gang- og sykkelvei som vist på plankartet.


- Fortau i Vækerøveien i henhold til prinsipp-plan for offentlige trafikkområder, datert 29.05.2002,


langs planområdet.


- Trerekke med minimum Irehøyde på 3 meter og maksimum avstand mellom træme på 6 meter i


Vækerøveien, langs fortau som grenser til planområdet


Torg


- Minimum 60 sykketparkeringsplasser i tilknytning til torg.


- Tore Ilals Mejdells vei skal være opparbeidet i henhold til prinsipplan for offentlige trafikkområder, daten
29.05.2002 for den dcl av Tore Hals Mejdclls vci som grenser mot eiendommen.


Før det gis midlertidig brukstillatelse på felt A 14 skal det være sikret opparbeidet eller opparbeidet:


- Felles kjøreveg for felt A14 og gnr. I I bnr 304.


Milumum 30 sykkelparkeringsplasser, som skal betjene T-bane. i tilknytning til sporområdet.


- Torc Hals Mejdells vci skal være opparbeidet i henhold til prinsipplan for offentlige trafikkområder, daten


29.052002 for den del av Torc Hals Mejdells vei som grenser mot eicndommen.


For det gis midlcrtidig brukstillatelse på felt A 17 skal fortau inmil planområdet frem til laysset med Tore


Hals Mejdells vei. være stkret opparbeidet eller opparbeido i henhold prinsipp-plan for offentlige


trafikkområder, daten 29.05.2002.


Langs fonaum skal det plantes en trerekke tilsvarende trerekken sor for planområdet.
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Møteprotokoll 


4/14 


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 02.06.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Arild Gjervan (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Åpen halvtime 


Ingen møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 
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Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 


Sakskartet til bydelsutvalgets møte 19.06.2014 ble gjennomgått og følgende nye saker ble satt 


på BU-kartet: 


 


BU-sak 113/14 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester – 


Spørsmål til bydelsutvalgene 


 


BU-sak 114/14 Åpning av Svenstuveien 


 


BU-sak 115/14 Kunstgressbane – Sørkedalsveien 148 


 


BU-sak 116/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 


 


BU-sak 117/14 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 2010 


 


BU-sak118/14 Bygging av nytt Hovseterhjem 


 


BU-leder Elin Horn Galtung fikk fullmakt av Arbeidsutvalget til å skrive et brev til Plan- og 


bygningsetaten i sak 115/14 Kunstgressbane – Sørkedalsveien 148 på grunn av svarfristen. 


Brevet legges frem for bydelsutvalget i neste møte. 


Eventuelt 


Det var ingen saker til eventuelt. 


Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


10/14 14/00025-7 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 5. mai 2014 3 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


10/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 5. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 02.06.2014 10/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 02.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. mai 2014. 


 


 


 


 


Oslo 2. juni 2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 


 


 


 








SAKSBEHANDLER
Yay BHD Håtoo7B


V6R REF. DERES REF
14 01432-1


ARK. B - Bsoninge,


1,45-46 Oslo kom Os


INNVALGSTELEFON TELEFAKS
•47 22 94 04 04
2OS:MC)::3K no


DERES DATO
www.nksar tiMvaren.ro


VAR DATO


10.06 2014


Adiesseliste


OFFENTLIG ETTERSYN - Forslag om fredning av Bogstad gård med plasser og
kuIturlandskap i iht. lov om kulturminner 5 15 og § 19, jf. 5 22, for følgende
eiendommer i Oslo kommune: Gnr/bnr 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751, 27/2752,
27/2753, 33/988


Nied hjemmel i kuIturrnirmeleven kruh 22 nr. 2 jamlor 51.;,iI 5 og :1 19, 1egger Riksantikvaren ut


til offuntlig etters  n Ierslag omtredning av Begstad gård med plasser eg kuiturla ndskap, som


ist pd kartet pa side 4, og som gjeider Iolgende åthi eiendommer i Oslo kommune:


- gnri hnr 111/ I eies av Bostad Stif telse


- gnr/ kinr I 75 eles av Oslo kommune


- gnr/bnr I 3/11b eies av Oslo kommune


gnr/hnr 27/50 eies av Oslo kommune


gnr/lenr27/ 2751 eies av Osio kommune


gnr/bnr 27/2752 eies av Osle kommune


gnr/tuir 27/2755 eies av Oslo ko mmune


imr1bnr 113/ 08`1 eies .11.1L/1C Christian Ruud


1Liks,moloaren - ISmohloi ivr Ilturaunnyli ihning


Dj1J1
'1'iLrigc"'"3Y""]-; • PU BI"F [ kFT • 0071111h• • T11:22 94 04







Omfanget av fredningen
Forslaget innebærer fredning av areal, objekter, konstruksjoner, strukturer og vegetasjon etter


kml § 15, og areal inkludert ummark, utmark og vann, etter kml § 19.


Området strekker seg fra Peder Ankers plass i sør og nordover på begge sider av


Sørkedalsveien forbi Strem. Den østlige fredningsgrensen går vest for Bogstad camping og


terrasseblokkene i Olav Bulls vei. Den fortsetter øst for Byvelen til Stremsbråten. Videre fra


Strømsbråten er foreslå tt frednings-grense satt ved eiendomsgrensen for gnr/bnr 13/36 forbi


Jordbråten. I vest strekker området seg ut i Bogstadvannet og følger Sørkedalselvas bredd


nordover. Området er vist på kartet på side 4.


Forslaget omfatter følgende bygninger, konstruksjoner, strukturer, vegetasjon og areal:


Kategori A. Bygnmger med fredet eksterim og interiør, jf. km1 § 15


- Fiskerhytten - bygningsnr.: 81839115


Ishus - bygningsnr.: 81556881


Stabbur - bygningsnr.: 81556903


Smie - bygningsnr.: 80961367


Markalåven - bygningsnr.: 80960875


Strøm, sammenbygd bryggerhus og uthus - bygningsnr.: 80959923


Kategori B. Bygninger med fredet eksterier og hovedkonsb-uksjoner, samt bygningsdeler,


overflater og underliggende lag i eksteriør og interiør, eldre enn 1940, jf. kml § 15


Bogstad gård, hovedbygning (fjøs, låve m.m.) - bygningsnr.: 80960816


Østre portstue - bygningsnr.: 80959664


Vestre portstue - bygningsnr.: 80959672


Kjeller under Gata - bygningsnr.: 80780184


Maskinlåve - bygning'snr.: 81556938


Gartnerbolig - bygnirtgsnr.: 80959738


Forvalterbolig, uthus - bygningsnr.: 80959729


Nordre Skuggen, våningshus - bygningsnr.: 80959826


Nordre Skuggen, uthus - bygrungsnr.:80959818


Søndre Skuggen, våningshus - bygningsnr.: 80959788


Sremsbråten, våningshus - bygningsnr.: 80959834


Strømsbråten, nordre uthus - bygningsnr.: 80959850


Strøm, våningshus - bygningsnr.: 80959907


Bogstad skole - bygningsnr.: 80960743


Bogstad skole, uthus - bygningsnr.:81554587


Kategori C. Bygninger med fredet eksteriør, jf. kml § 15


- Hagepaviljongen - ikke oppført med bygningsnr.


Murhus med fyrrom for veksthus - bygningsnr.: 81556911


Gata - bygningsnr. 80780184


Gartnerbolig, uthus - bygningsnr.: 80959745


Forvalterbolig (Smiebakken) - bygningsnr.: 80959710


- Jegersborg, våningshus - bygningsnr: 80959753


Jegersborg, uthus - bygningsnr.:80959761


Søndre Skuggen, uthus - bygningsnr.: 80959796


Stremsbråten, søndre uthus - bygningsnr.: 80959842


Strømsbråten, arbeiderbolig - bygnmgsnr.: 80959869


Murmesterstua, våningshus - bygningsnr.:81554498
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Ndurmesterstua med, uthus - bygningsnr.: 8155-1501
- Strøm, uthus utedoer bvgningsnr.: 80959915


Kategori D. Parken og hagen ved Bogstad gård, jf. km1§ 15
Parken avgrenses av Bogstadvannet fram til Fiskerhytten, i nord fra Fiskerhytten til
hovedbygningens vestre floy, og fra hovedbygningens østre fløy og videre langs
Privatveien ned til Bogstadvannet.
Hagen avgrenses av Privatveien i sor, Gata i nordvest og Sørkedalsveien i nord. Hagens
avgrensnmg i østlig retning er ikke tilstrekkelig dokumentert.


Kategori E. Andre hager, badeplassen og grøntanlegg for øvrig, jf. kml § 15
- Hager knyttet til bohgene omfatter bl.a. hagen ved østre og Vestre portstue, Søndre og


Nordre Skuggen, Strømsbråten, Murmesterstua, Strøm, Bogstad skole, Jegersborg,
Forvalterboligen, Gartnerboligen og Agronomleiligheten på Bogstad gård.
Badeplassen ligger mellom Bogstad gård og Bogstad carnping og avgrenses av
Sørkedalsveien i øst - se kart.


Kategori F. Alleer, trerekker, sentrale solitære og/eller gamle tracr,jf. kml § 15
Denne kategorien omfatter alle alleer, trerekker og sentrale solitære og/eller gamle trær
innenfor området som foreslås fredet etter km1§ 15 (se kart).
Inkludert i dette er bl.a. alleen nordover langs Sørkedalsveien fra portstuene og alleen
fra Bogstad gård langs Gamle Sørkedalsvei ned til bekken ved Maskinlåven, trerekken
med stvvede trær av lønn ved Nordre Skuggen og bjørkerekkene langs Byveien.


Kategon G. Resterende vegetasjonsdekte arealer og dyrka mark, jf. § 15
- Denne kategonen omfatter resterende vegetasjonsdekte arealer og dvrka mark mnenfor


området som foreslås fredet etter knil § I5 (se kart).
Dette inkluderer H.a. kollen med utsikt til hovedbvgningen ved Bogstad gård som
ligger mellom Bogstad camping og badeplassen. Denne kollen inngår i Bogstad
Skogparkl. Det gjør også områdene mellom Sorkedalsveien og Jegersborg som inngår i
kategon G. I tillegg inkluderes i denne kategonen arealer på vestsiden av
Sørkedalsveien, mellom badeplassen og hagen på Bogstad, samt arealer nord for Gata til
Chnstiania RokIubs lokaler.


Kategori H. Gårdsplasser, veier, steingjerder, dammer med demninger, samt andre
konstruksjoner som støttemurer, ruiner, broer, brønn, kalkovn mm., jf. kml § 15


Denne kategorien omfatter alle gårdsplasser, veier, steingjerder, dammer med
demninger og damhus, samt andre konstruksjoner som støttemurer, ruiner, brocr,
bronner, rester av kalkovn ved Markalaven, m.m.


Kagegori I. Innmark, utmark og vann, jf. § 19
- Denne kategorien omfatter alle arealer som foreslås fredet etter km1§ 19 (se kart side 4).


' Sko..,F.ffik hLs ; In.,“1,trk 	 ageryveierUisu ekiiingeii dv BogsadSkogparkr
vist på kan i dokumentet «Roustad Skoepark. Skjotselsplam Anno 2012». utarbeider av Oslo kommune.
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Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare Bogstad som det sentrale gårdsanlegget i Bogstadgodset,
et unikt anlegg med en storhetstid mellom ca. 1750-1955. Bogstadgodset er dessuten et sentralt
historisk sted for begivenhetene knyttel til tiden rundt 1814. Fredningen skal sikre
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Fredningen skal sikre de materielle
sporene etter godseiere, ansatte, husmenn og arbeidsfolk, og gi mulighet for en forståelse av
næringsgrunnlag, drift og livsførsel ved Bogstad. Fredningen skal ivareta de lustoriske verdiene
knyttet til Bogstadgodset som en kompleks sosial struktur - et helt lite sarnfunn med ulike
arbeidsfunksjoner og sosiale sjikt.


Fredningen skal sikre at helheten ved anlegget ivaretas. Derfor omfatter forslaget ulike
enkeltbygninger som boliger for godsciere og ansatte, uthus, driftsbygninger, portstuer,
husmannsplasser, skole, samt Markalåven. Videre skal fredningen sikre bygningenes
funksjonelle og arkitektoniske sammenheng. Kulturlandskapet med park, hager og tun skal tas
vare på. Konstruksjoner og anlegg som bLa. alleer, vcier, steingjerder, damanlegg ete, i
vassdrag, samt innmark og utmark inngår i forslaget. Naturlige og anlagte utsikter innenfor
anlegget og vegetasjon som foreslås fredet, skal bevares.


Fredningen av området rundt og mellom hovedgården, øvrig bygningsmasse, konstruksjonene
og de gamle ferdselsårene skal sikre virkningen av enkeltobjektene i miljøet. Fredningen skal
sikre muligheten for å oppleve dem som deler av et storre sammenhengende anlegg.


Forslag til fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nvere tid.


Kategorisering av ulike oblekter o arealer i området som foreslås fredet:



.A Bygninger med fredning av interior og eksterior, jf. km1 § 15


Bygninger med fredet ekstener og hovedkonstruksjoner, samt bvgningsdeler, overflater


og underliggende lag i eksteriør og intenor, eldre enn 1940, jf. kml § 15


Bygninger med fredning av eksteriør, jf. kml § 15


Parken og hagen rundt Bogstad gård, jf. km1 § 15


F. Andre hager, badeplassen og grøntanlegg for øvrig, jf. knil § 15


Alleer, trerekker, sentrale solitære og/eller gamle trær, jf. kml § 15


Resterende vegetasjonsdekte arealer og dvrka mark, jf. km1 §15


I-1.Gårdsplasser, verer, steingjerder, darruner med demninger, samt andre konstruksjoner


som støttemurer, ruiner, broer, brønn, kalkovn, m m., jf. kml § 13


L Innmark, utmark og vann, jf. kml § 19


Forslag til bestemmelser for obiekter og arealer fredet etter kulturminneloven § 15


F~ter og areakr i kafegori A. Sygninger medfredning av ienor og ekstertiyr,gjelder:


RiksanhIn aren - Igunkteratet tor kulturrnuartelen-altning A 403o4
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Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningene eller deler av disse.


Deter ikke tillatt å hygge om bygningenes eksterier og interiør eller endre opprinnelige
elementer i eksteriør og interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jfr. punkt
5.


Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller
utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør og interiør eller
konstruksjon. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.


Alt vedlikehold og all istandsettmg skal skje med tradisjonelle materialer og metoder i
tråd med bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og
kulturhistoriske verdiene.


Tilhakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjon kan tillates i
særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert
grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.


For objekter og arealer i kategori B. Bygninger med fredet eksterier og howilkonstruksjoner, samt
bygningsdeler, mrrilater og underliggende Ing i eksterim og inlerier , eldre enn 1940, gjelder:


Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningene eller fredete deler av disse.


Det er ikke tillatt å bygge om hygningenes eksteriør eller endre hovedkonstruksjoner.
Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jfr. punkt 10.


Det er ikke tillatt å skifte ut fredete bygnmgselementer eller materialer, forandre fredete
overflater eller utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på disse. Unntatt fra dette
er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 10.


Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder i
tråd med bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og
kulturhistoriske verdiene.


Tilhakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjon kan tillates i
særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert
grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.


For objekter og arealer i kategori C Bygninger med fredning av eksterier, gjelder:


Det er ikke tillatt å nve, skade eller flytte bygningene eller fredete deler av disse.


Det er ikke tillatt å bvgge om bvgningenes eksteriør eller endre elementer i eksteriøret.
Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jfr. punkt 15.
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Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller


utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningenes eksterior. Unntatt fra


dette er eventuelle tilbakeførmger, jf. punkt 15.


Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder i


tråd med bygrdngenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og


kulturhistoriske verdiene.


Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjon kan tillates i


særlige tilfeller under forutsetning av at hltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert


grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltrungsmvndigheten.


For objekter i kategori 13, E, F, G og H, gjelder generelt:


16 Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som


kan forandre objektenes eller arealenes karakter eller på annen måte motvirke formålet


med fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer på dokumentert


grunnlag og etter dispensasjon, jf. pkt. 19.


Eksempel på slike tiltak kan være:
Endring av terreng, utgraving, sprenging, planering, oppfylling eller andre


landskapsinngrep på land eller i vann.


Markslagsendring som for eksempel tilplanting av innmark eller oppdyrking av


utmark.


Etablering av alle former for ny bebyggelse, nye anlegg og større faste


konstruksjoner.


d Ejemmg eller endring av anlagte vegetasjonselementer og eldre konstruksjoner.


Felle eller skade sentrale solttære og/eller eldre trær.


Utvidelser av veier og gårdsplasser og endring av belegg.


Tilrettelegging for ferdsel som kan skade fredete objekter og arealer.


h Oppsetting av større skilt- og reklameinnretninger.


Listen er ikke uttømmende.


Alt vedlikehold, all skjotsel, samt all istandsetting og filbakeføring (jf. pkt. 19) skal skje


med utgangspunkt i opprinnelig utforming og historiske spor, i tråd med objektenes og


arealenes egenart og på en måte som ikke reduserer de kulturhistoriske verdiene.


Historisk kunnskap om objektene og arealene skal dokumenteres eller sikres gjennom


bruk av tradisjonelle materialer og/eller metoder.


Tilbakefering til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjon kan tillates i


særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert


grunitg og eiler dispensaston fra forvaltnmgsmyndighelen.
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For objekter og arealer i kategori D. Parken og hagen rundt Bogstad gård, gjelder spesielt:


Ved skjøtsel og nyetablering av vegetasjon skal Peder Ankers planteliste fra 1792så
langt det er praktisk mulig, legges til grunn.


For objekter og arealer i kategori F.Alleer, trerekker, sentrale solitære og/eller gamle trær, gjelder


spesielt:


Ved reetablering eller fornving av trær, alleer og trerekker skal opprinnelig struktur
videreføres.


Forslag til bestemmelser for objekter og arealer fredet etter kultunninneloven km1§ 19


For objekter og arealer kategori I. Innmark, utmark og vann, gjelder:


Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som
kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen.
Eksempel på slike tiltak kan være:


Etablering av ny bebyggelse og nye anlegg, bortsett fra eventuelle tilbakeføringer
pkt. 23.


Utvidelser av veier og parkermgsplasser og endring av belegg.
Markslagsendring som tilplantmg av innmark eller oppdyrking av utmark.


I. Utgraving, sprenging, planering, oppfylling eller andre landskapsinngrep på
land eller i vann.


m Oppsetting av større skilt- og reklameinnretrunger.
Tilrettelegging for (tvngre) motorisert ferdsel som kan skade fredete elementer.


13 Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utscende og/eller konstruksjon kan tillates i
særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert
grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.


For hele området som foreslås fredet, både § 15og § 19,telder:


24 Fredningen er ikke til hinder for:
Utvidelse av Sørkedalsveien til full tofelts kjørebredde og etablering av en
løsning for myke trafikanter gjennom fredningsområdet, fra og med Peder
Ankers plass til Zinober. Endelig trase og utforming av løsnmg for myke
trafikanter skal ikke svekke kulturminneverdiene vesentlig og den skal
forhåndsgodkjennes av kulturminnemyndigheten.
Viderefonng av drift av museum og besøksgård, samt videreføring av et allsidig
jord- og skogbruk som ikke er i strid med fredningsformålet.
Videreføring av dnft av eksisterende grustak, forutsatt reetablering av tidligere
terreng og gjennom en suksessiv tilbakefering av arealet til innmark.
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Drift av infrastruktur for vann og avløp, samt for el-installasjoner.


s Eksisterende el-installasjoner kan fjernes både utomhus og innomhus. Nve


høvspentledninger forutsettes lagt i bakken i eksisterende trase.


t. Bruk og vedlikehold av turstier, Ivsløvper og andre eksisterende anlegg for sport


og friluftsliv.


Vanlig periodisk skjøtsel av objekter og arealer i kategori G. Resterende


vegetasjonsskkle arenlerog dyrkn mark og i kategori /. Innmark, ulmark og vann


inkludert bl.a. rvdding/tvnning av skog og mudring av vann.


Periodisk skjetsel og mindre tiltak for å ivareta hensvnet til spesielle


naturverdier.


Etablering av boliger på fredet areal av eiendommen 33/988, under forutsetning


av en annen tilkomstver enn via badeplassen og Bvveien.


Ferdsel og transport i henhold til rettigheter og servitutter, innenfor den fysiske


belastning som eksisterende veilegeme tåler.


Oppsetting av mindre skilt, utplassering av parkmøbler og gjennomføring av


andre mindre tilretteleggingstiltak som kan fjernes uten å etterlate varige spor og


skader.


Etablering av nv næringsvirksomhet som ikke reduserer kulturminneverdiene


og som ikke medfører fysiske inngrep i eller vesentlige endringer av objektene


og arealene.


æ. Jakt og fiske etter gjeldende lovverk.


Følger av fredningen
I henhold til kulturminneloven § 15a (og § 19 tredje ledd) kan det i særlige tilfeller gis


dispensasjon fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige


inngrep i det fredete kulturminnet (eller området).


I henhold til Forskrif t om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven av 9. februar 1979,


kapittel 3 § 12 nr. 2, er dispensasjonsmyndigheten delegert til fylkeskommunen med


Riksantikvaren som klageinstans. Ved dispensasionssøknader i Oslo, er Bvantikvaren i Oslo


rette instans til å behandle slike søknader


Når det gjelder behandlingen av objekter og areal, vises det til kulturminneloven § 15a - 18 (og


21), samt ovenneN..nte fredningsbestemmelser.


Fredningen innebærer at det må sokes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer


tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd.


Søknad om tillatelse skal sendes Bvantikvaren i Oslo som avgjør om tiltaket kan iverksettes, og


eventuelt på hvilke vilkår. Ved tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, eller hvordan


fredningsbestemmelsene skal forstås, skal Bvantikvaren likeledes kontaktes på forhånd.


Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bvgninger er å bevare mest mulig av


de opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører,


listverk, gerikter og overtiatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og konstruksjoner


skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og


for ovfli samsvar med fredrungsbestemmelsene.
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Alt vedlikehold, all skjøtsel, samt all istandsethng og tilbakeførmg av grentanlegg og andre
arealer skaIskje med utgangspunkt i opprinnelig utforming og historiske spor, i tråd med
objektenes og arealenes egenart og på en måte som ikke reduserer de kulturhistoriske verdiene.


Det er eier som har ansvar for vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det er imidlertid
anledning til å søke Bvantikvaren i Oslo om tilskudd til vedlikehold og istandsettingsarbeider.
Dersom krav i medhold av kulturminneloven 15a virker fordyrende på arbeidet ved
istandsetting av objekter og arealer som er i privat eie, skal det gis helt eller delvis vederlag for
utgiftsøkningen.


For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises til
Riksantikvarens informasjonsblader. Se særlig nr. 11.1.1."Juridiske forhold - Å eie et fredet
hus", www_riksantikvaren.no.


Bakgrunn for fredningssaken
Kulturminneverdiene knyttet til Bogstad gård og områdene rundt har vært anerkjent av både
kulturminnemvndighetene og generelt i Oslos befolkning siden 1920-tallet.Kirke- og
Undervisningsdepartementet fattet 27.2.1924vedtak om fredning av hovedbygningens søndre
fløy. Departementet viste gjennom dette vedtaket at hovedbygningen er et viktig nasjonalt
kulturminne. I ettertid kan det virke underlig at kun boligdelen av hovedhuset ble fredet, særlig
fordi det inngår som en fløy i et enhetlig arkitektoniske samlet og lukket bygningskompleks.
Studerer man fredningsvedtakene fra 1920-tallet,vil man imidlertid se at denne praksisen
gjenfinnes i mange av de større anleggene som ble fredet. Den strenge begrensningen av
fredningen kan derfor ikke betraktes som en bevisst kulturminnefaglig og arkitektonisk
underkjennelse av at andre bygg og større deler av anlegget har høy og nasjonal verdi som
kulturminner.


11955ble Bogstad stifteke opprettet. Overdragelse av et areal på 133502 kvadratmeter med
bygninger, vesentlige deler av gammelt innbo og løsøre og en større kontantsum til Oslo
kommune og Norsk folkemuseum viser hvor stor historisk betydning arvingene etter Nini
Egeberg vurderte at eiendommen, bygningene og gjenstandene hadde. I gavebrevet heter det:
“Det er vårt vilkår for gaven at eiendommen med bygninger, innbo og løsøre for all fremtid
vernes om og forvaltes som et kjært nasjonalminne med den omsorg og pietet som tilkommer
eiendommen etter dens plass i landets historie.».


Utbygging og større landskapsendringer er en trussel for kulturminneverdien i de vtre
områdene av Bogstad og for opplevelsen av hovedgården i kulturlandskapet. Boligbehovet i og
rundt Oslo er stort og dette øker presset på bruken av Marka og nærområdene rundt Bogstad.
Hele området som forslås fredet ligger innenfor markalovens fysiske avgrensning. Det er likevel
viktig at anlegget får et vern som eksplisitt sikrer kulturminneverdiene. Store endringer i
hovedgårdens nære omgivelser, dvs. de områdene som foreslås fredet, vil medføre at de
samlede kulturrninneverdiene og ikke minst muligheten til å oppfatte og forstå hovedgårdens
forhold til egne husmannsplasser, arbeiderboliger og egen inn- og utmark, vil vanskeliggjøres.
Opplevelsesverdien vil også bli sterkt forringet


Rundt Oslo lå det fram mot midten på 1900-talletflere gods med store hovedgårder og
storslåtte Ivstgårdsanlegg bl.a. Ullevål, Linderud, Vækerø, Stubljan, Frogner og Bogstad. Av
disse kan i dag kun Bogstad regnes som et godt bevart anlegg der også en større kontekst av
arkitektoniske, næringsmessige og landskapsmessige aspekter er bevart.
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Lokafisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status
Eiendommene rundt Bogstad gård (gnr/bnr 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751, 27/2752, 27/2753,
Oslo) eies av Oslo kommune. Eiendommene forvaltes av Bymiljøetaten i Oslo. Eiendommen
Bogstad gård (gnr/bnr 13/1) eies av Bogstad gård som er en egen stiftelse, som administreres
av Norsk Folkemuseum. Eiendommen gnr/bnr 33/988 eies av Ole Christian Ruud.


Store deler av området rundt Bogstad er uregulert, men hele området reguleres av markalovens
bestemmelser.


I forslag til komanuneplan for Oslo - Oslo mot 2030,er området fra Peder Ankers plass
nordover til badeplassen satt av til Aktivitetssone.


Følgende områder innenfor foreslått fredningsområde har i dag følgende reguleringsstatus:
«Badeplassen-Peder Ankers plass» er regulert til friområde park, turvel/park,
campingplass, i henhold bl reguleringsplan 5-3807,vedtatt av Oslo bystyre 27.
september 2000.
«Bogstadalleen» er i planforslag foreslått regulert til formål vei, turvei, allé, hensynssone
bevaring, jevnfør pågående sak til politisk behandling i Oslo kommune, sak nr.
2000803092.


Biologisk mangfold og naturverdier
Ved offentlig mvndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet skal prinsippene i
naturmangfoldloven legges til grunn. Vi viser til lov av 19.juni 2009nr. 100,Lov om forvaltning
av naturens mangfold §§8-12.


Riksantikvaren har gjennomfort søk i Artsdatabankens Artskart den 1.6.2014og
Miljødirektoratets Naturbase den 2.5.2014for å fremskaffe kunnskap om beslutningsgrunnlaget.
Dette er i samsvar med kravene i naturrnangfoldloven § 7. Naturmangfoldet innenfor og i
nærhet til det foreslåtte fredningsområdet er dessuten beskrevet i rapporten Naturverdier i
Sorkedalensom ble utgitt i 2006. Nedenfor er en omtale av viktige naturtvper og rødlistede arter
i området som foreslås fredet etter kulturminneloven.


Innenfor områdene som foreslås fredet, er det registrert fire svært viktige naturtyper, ti viktige
naturtvper og ti lokaIt viktige naturtyper. De svært viktige naturtypene omfatter
Serkedalsvassdraget på strekningen Bogstadvannet - Sloradammen, deltaet ved
Bogstadvannets innløp, Bogstadvannet, samt ei slåttemark i et sumpområde sørøst i
Bogstadvannet.


Av naturtyper definert som viktige finnes parklandskap ved Bogstad gård og Peder Ankers plass,
hageniark ved Bogstad gård, naturbeitemark sør for Skuggen, rik edellauvskog i sorøstre ende av
Bogstadvannet, dammer ved Strømsbråten (Mjålanddammen) og Jegersborg
(Jegersborgdammen),pimmel barskog øst for Skuggen og andre viktige forekomster ved
parkeringsplassen ved Strøm.


Det er registrert fl&e rødlisted e åHer innenfor et som foreslås fredet Av kritisk tructe
arter finnes ål og lomvi. Det er også funnet edelkreps, myrrikse, mvrstjemeblom og
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granråtevedbille i området. Disse er definert som sterkt truede arter. Av nær truete arter nevnes


følgende fulger: Bergirisk, dobbeltbekkasin, dvergdykker, dverglo, fiskemåke, fiskeørn,


hettemåke, hønsehauk, konglebit, nattergal, sivhøne, skjeand, snadderand, storlom, storspove,


strandsnipc, stær, svartand, toppdykker, tornirisk, tornskate, tårnseiler, varsler, vipe. 1 tallegg


er, og av samme sårbarhetsgrad, karplantene blærestarr, vadderot, ask og alm, soppen


rosenkjuke og insektene blodrød høstlibelle, sørlig slamdøgnflue og Carabus anwellatus, funnet i
området.


Innenfor gruppen sårbare arter finner vi fugler som alke, bergand, lappfiskand, lerkefalk,


makrellterne, rosenfink, sanglerke og vepsevåk. Dessuten er det registret karplanter som


hasselurt, enghaukeskjegg og vannplanten firling . i tillegg til algen skjørglattkrans, soppen


ospeskinn, sommerfuglen Coleophora albella og insektet Orthoirichia trageiti.


Konsekvenser av fredningen for naturmangfoldet


Riksantikvaren vurderer at fredningsforslagets konsekvenser for naturrnangfoldet er i tråd med


besternmelsene i naturmangfoldloven og at fredningen i all hovedsak ikke vil ha nocn negativ


påvirkning på naturmangfoldet Det er grunnlag for å anta at en fredning vd kunne bidra til å


støtte opp om naturmangfoldet innenfor størstedelen av de foreslåtte fredningsområdene. Som


eksempel kan nevnes en forventet opprettholdelse av den allsidige driften av mnmarka


innenfor området som foreslås fredet, samt skjetselen av Bogstad Skogpark, jf. eksisterende


skjetselsplan. Dette er aktiviteter og tiltak som vil hindre gjengromg av området. Et annet


eksempel er parken og hagen ved Bogstad gård som forventes skjøttet på en måte som


opprettholder de kulturhistoriske verdiene.


Det kan imidlertid oppstå avgrensede interessekonflikter mellom natur- og kulturminnevemet


knyttet til eventuell felling eller kraftig tilbakeskjæring av trær, dersom dette viser seg


nødvendig for å opprettholde kulturlustonske verdien En annen type konflikt kan være


spredning av innførte plantearter som edelgran og bøk fra parken til områdene rundt.


For å hindre tap av natur- og kulturrnirmemangfold anbefales det å utarbeide en


forvaltningsplan som definerer prinsipper for skjøtsel som ta høyde for både naturverdier og


kulturminneverdier innenfor området som blir fredet. Alternativt eller i tillegg, anbefales det å


utarbeide en skjøtselsplan spesielt for Bogstad gård inkludert park, hage og restarealer.


Dersom høringsinstansene har opplysninger som kan supplere opplysningene gitt ovenfor, bes


det om at dette blir opplyst som del av høringen.


Kort karakteristikk av kulturminnet
Bogstad under Morten Leuch d.y. 



Mve tyder på at det helt fra Morten Leuch d.y.s tid (1732-1768) var utarbeidet en felles plan for


gårdsanlegget med hagen. Hovedtrekkene i denne planen er opprettholdt fram til i dag.


Gjennom anlegget går en hovedakse fra terrassen ved Bogstadvannet, gjennom prydhagen,


hovedbygningen og gårdsplassen, og avsluttes ved et tåm med spir og fløy i fonden av


gårdsplassen. Både hage og hovedbygning er en variant av en europeisk felles arkitektur.


Bogstad under Peder Anker


Da Peder Anker (1749-1824) kjøpte Bogstad i 1775, satte han i gang store utvidelser av


gårdsanlegget. Hovedbygningen ble forlenget, gårdsplassen ble lukket, og en rekke uthus langs
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Gata ovenfor hovedbvgningen ble oppført. I tillegg fikk stabburet sitt nåværende volum, og
flere andre tn, gninger ble forbedret. Vannverket ble utvidet, og bygging av demninger ved
Jegersborgdammen og Stromsdammen ble satt i gang. Portstuer i slaggstein ble oppført.
Nlarkalåven, den eneste bevarte av flere utlåver, ble sannsvnligvis også bvgd av Peder Anker
Dessuten fikk han bvgd nve hus på Strøm og ved Jegersborg.


Det sies å ‘ære Peder Anker som introduserte den engelske landskapsstilen til Norge på 1780-
tallet. Landskapsparken og hagene på Bogstad sto i en særklasse i Ankers tid. Ved hjelp av
gartner Johann Gra uer (1756-1819) omformet Anker området etter den moderne
landskapsstilens prinsipper. Parken har fra den tiden beholdt sin nærmest klassiske struktur,
med de to hovedsiktaksene ut over Bogstadvannet mot sorvest i reming Fossum og mot sørøst i
retning utsiktskollen ovenfor badeplassen.


En planteliste fra 1792 utarbeidet av Peder Anker omfatter en rekke innførte, eksotiske arter
som ble provd ut på Bogstad, til sammen nesten 200 arter av lignoser (busker og trær), stauder
og veksthusplanter. Enkelte av disse artene korn fra Amerika og var introdusert i Europa
tidligere på 1700-tallet. Anker onsket bl.a. å teste ut ulike planters økonomiske verdi.


Kjøkkenhagen på Bogstad gård ble benyttet som sådan allerede fra slutten av 1780-årene.
Ankers tid fantes to veksthus og et svanehalsoransjeri som lå langs Gata. Det var også
drivbenker for bl.a. meloner og ananas.


Peder Anker satte i gang omfattende nvdyrkingsarbeider på Bogstad. Under hans tid på godset
økte dyrket areal til ca. 1350 daa. Vannsvk og myrIendtjord ble forvandlet til brukbart akerland
gjennom etablering av steinsatte dreneringsgmfter. Nve kornsorter ble provd ut, og eng ble
anlagt.


Bogstad gard %aret politisk sarnlingspunkt og en iktiu arena bade under forspillet tilou seke aret 1814.
Bade Peder Anker og Gre%e Ilerman Wedel Jarlsbert som flvtlet til Bogstad i denne perioden. ‘ar
sentrale sk ikkeker med stor inntl  telse. Ener at unionen med S‘eriue Nar et taktum bk Peder Anker
utne%ni til staism inisier i Slockholm Wedel larlsbere ble Bnansminister og senere stanholder,


Bogstad under tre generasjoner Wedel jarlsberg


1 1824 overtok Karen f. Anker (1789-1849) og Herman Wedel Jarlsberg (1 (7-1840)
Bogstadgodset. Hovedinteressen til Herman Wedel Jarlsberg var rikspolitikken, men han var
både storgodseier, industriherre og greve av Jarlsberg, noe som krevde mve arbeid og ga stort
ansvar. Det var dårlige tider og vanskelig avsetning for produktene som godset produserte.
Problemene med matvareforsvningen under krigen overbeviste greven om at det var viktig for
Norge å bli selvforsvnt med landbruksvarer, og han utviklet derfor Bogstad til et monsterbruk.


Greven bygde hl.a. flere utlåver og en nv låve med vannhjuldrevet treskeverk og kornheis. Nve
jordbruksmaskiner, bl.a. en engelsk plog„ ble kjøpt inn. Av stor betvdning for driften ble
ansettelsen av forva Iter Pettersen, som eksperimenterte med nve driftsmetoder innenfor
la ndbruket.


Greveparets sonn, baron Herman Wedel Jarlsberg (1818-1888) arvet i 1854 Bogstad med 1400
daa dvrket mark og 8000 daa skog, mens storsteparten av det gamle Bogstadgodset ble delt
mellom hans sosken. Baronen gjennomførte bl.a. ombvggingsarbeider på hovedbvgningen og
bygde delvis nv MaskMlåve, nytt høs, samt nåværende gartmerbolig. I baronens eiertid ble det
gjennomført en storre opprvdding i den da gjengrodde parken, og det ble plantet inn en del nve
treslag.
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Godseier Hermann Wedel Jarlsberg (1851-1914)var sønn av baronen, og overtok Bogstad i 1889.
Han utbedret og moderniserte bygningene på gården, endret gårdsdriften og økte besetningen
av husdyr. I hagen ble det dyrket frukt og grønnsaker som ble lagret i kjelleren gjennom
vinteren. Gården hadde fiskerett i Bogstadvannet, og det ble jevnlig fisket abbor og gjedde mm.
som inngikk i kostholdet på gården. Det ble også bygd hus på plassen Murmesterstua, og til
Aker kommune forærte han småskolen Bogstad skole.


Bogstad under Nini Wedel Tarlsberg


Nini Wedel Jarlsberg (1880-1945)giftet seg med Westye Parr Egeberg (1877-1959)og overtok
Bogstad gård i 1914.Paret moderniserte hovedbygningen både innvendig og utvendig etter
planer fra arkitekt Arnstein Arneberg. Det ble innlagt sentralvarme, elektrisk lys og varmt vann.
De bygde også ny innredning i fjøset tilpasset slaftefles, oppførte ny forvalterbolig ved
Jegersborg. Det ble satset stort på salgsproduksjon av blomster og grønnsaker i nye veksthus.
Arbeiderboligene og boligene på plassene ble ansett som gammeldagse pga. nye og generelle
krav om høyere boligstandard. Det store huset på Strømsbrålen ble bygd om fra fire til to
boenheter, og et nytt en og halvetasjes hus som rommet fire leiligheter, ble satt opp. Også det
største huset på Strøm ble ombygd bl færre boenheter.


I 1955solgte arvingene til Bogstad - MinniEek (1905-1999),Lucy Høegh (1907-1992)og Karen
Aa0 (1911-2007),alle født Egeberg - mesteparten av jorda og skogen under Bogstad til Oslo
kommune. Bogstad gård med 130daa park og annet terreng rundt gården, ble gitt i gave til
Bogstad Stiftelse som ble opprettet i 1955.Bogstad stiftelse eier området som forvaltes av Norsk
Eolkemuseum og driftes av museet Bogstad gård.


Ansatte o•husmenn å Bo stad


I perioden 1770 til 1850var Bogstad sentrum for en familiekrets, for et stort driftskonsern og for
norsk politikk. Bogstadgodset besto i 1820av flere gårder og skog i ulike herred og prestegjeld, i
Nordmarka og Maridalen. Skogen utgjorde 550000 daa. Virksomheten som Peder anker drev,
sysselsatte ca. 140familier knyttet til Bærums verk, masovn og hamrner på Fossum og i
Maridalen. I tillegg kom 200kullkjørere og et ukjent antall sagbruksarbeidere, malmkjørere og
håndverkere. Også jordbrukere, gartnere og tømmerhoggere inngikk i arbeidsstokken.
Dessuten bodde og arbeidet det på Bogstad gård bl.a. husholderske, tjenere, stuepiker og
kokker. På det meste hadde Anker ca. 2500mennesker i sitt brød. Godseieren sørget for lege,
fast matforsyning og dels boliger for de ansatte.


Mange av dem som arbeidet på Bogstad gård, bodde på husmannsplasser nær gården De
hadde arbeidsplikt på gården eller hadde andre yrker som var nødvendig for driften, f.eks.
smed, salmaker, murmester eller melkekjører. Husmennene utgjorde en viktig
arbeidskraftressurs og representerte både en økende arbeidsdeling i økonomien og en økende
spesialisering i svsselsettingen.


I folketellingene fra 1800-og 1900-talleter plassene Strøm, Strømsbråten, Murmesterstua,
Jegersborg, Søndre og Nordre Skuggen og portstuene oppført med husmenn.


Veiene


Peder Anker hadde overoppsynet med alle veier i Norge. Etter Ankers planer ble det bEa.
anlagt vei over Dovre til Trondhenn, fra Larvik til Kristiansand, fra Christiania over
Krokskogen, ned Krokkleiva til Ringerike og over Filefjelltil Lærdalsøyri.
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Det første veianlegget som Anker anla, var strekningen fra Drammensveien ved Vækerø til
Bogstad. Han kalte denne Bogstadveien. Veien ble påbegynt i 1785,den gikk gjennom Bogstad
gård, og ble etter hvert ført videre opp gjennom Sørkedalen. Dette var den aller første
kjøreveien inn i dalen.


Før denne velen ble bygd, var alrnannaveien også kalt Byveten, den viktigste og trolig det eldste
veifaret innover i Serkeda len. Dette var en kløvvei som hevdes å ha vært i bruk opp gjennom
middelalderen.


Både langs Byveienog gamle og nye Sorkedalsvei (tidligere Bogstadveien), ble det av Peder
Anker anlagt steingjerder og støttemurer. Fra portstuene og nordover, samt fra Bogstad gård og
nordover ble det plantet alleer. Det hevdes at sIraffanger/krigsfanger ble brukt i arbeidet med å
lage steingjerdene og plante alleene.


11928 ble Johanneskirken ved Kontraskjæret revet. Westve Parr Egeberg brukte elementer av
pusset betong og granitt fra denne kirken som kant langs vannet sør for badeplassen. Nord for
badeplassen ble tilsvarende elementer brukt langs (Trivatveien» nord for badeplassen.
Tidligere sto det stabbesteiner langs veien nord og sør for badeplassen.


For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagt dokumentasion.


Lovgrunnlag
Det følger av kulturminneloven § 13at departementet kan frede bvggverk og anlegg eller deler
av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av -§19at departementet
kan frede et område rundt et fredet kulturrninne så langt det er nødvendig for å bevare
virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter
seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima og
miljødepartementet til Riksantikvaren, jf. § 12 nr. 1 i forskrift om faglig ansvarsfordeling mv.
etter kulturrninneloven.


Redegjørelse for saksgang frem til fredningsforslaget
Saksgang
Melding om oppstart av fredning ble, i samsvar med lov om kulturminner § 22 nr. I, meddelt
grunneierne Oslo kommune, Bostad stiftelse og Ole Christian Ruud, pr. e-post den 13.3.2014.
Varselet ble lagt ut på Riksantikvarens nettsider under aktuelf/horhigerogkuougjoringerden
10.3.2014,kunngjort i Aftenposten 14.3.2014og i Akersposten den 203.2014. Klima- og
miljødepartementet ble varslet om oppstart av fredningen pr. e-post den 14.3.2014.Et utvidet
varsel ble sendt grunneier Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Eiendoms- og fornyelsesetaten
pr. brev den 10.4.2014.


Riksantikvaren har avholdt følgende møter med interessenter i perioden fram til forslaget om
fredning ble sendt til høring / offentlig ettersyn:


Møte med Bogstad stiftelse, Bogstad gård, Norsk Folkemuseum, Oslo kommune ved
Bymiljøetaten og Byantikvaren, samt Fylkesmannen Oslo og Akershus, den 25.2.2014.
Befaring på Bogstad med grunneiere, rettighetshavere og andre interesserte, den
27.3.2014.
Informasjonsmøte med lag foreninger og andre interessert på Bogstad gård, den
7.52014..
Møte med grunneierne den 8.5.2014.
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- Møte med Bogstad stiftelse, Bogstad gård og Norsk Folkemuseum, den 12.5.2014.


Kommentarer og merknader til varslet


Ole Christian Ruud


Fra grunneier Ole Christian Ruud ble det pr. telefon den 13.3.2014meddelt Riksantikvaren at
han ikke onsket fredning av sin eiendom.


Riksantikvarens kommentar: Sakenble diskutert i møte med Ole Christian Ruud den 8.5.2014.


Riksantikoaren ønsker åfrede en mindre del av Ruuds tomt somgrenser til Byveien, totalt 2178 m2


(inkludert 196 m2etter knd § 15). Byveien er en gammel frrdselsåre inn og ut av Sørkedalenav stor


kulturhistorisk oerdi. For å begrenseeventuelle negative konsekvenseravfredningen for eier, vil
Riksantiktwren fireslå i fredningsbestemmelseneat fredningen ikke skal være til hinder for eventuell


framtidig etableringav boliger på detfredete arealet av eiendommenunder forutsetningav en annen


tilkomstvei enn via badeplassenog Byveien. Riksantikraren mener at det bor utredes hoorvidl del er


mukg dfirela makeskiftemellom grunneier og Oslo kommunefor om mulig å sikre tilkmnstveien til
tomtenfra sørøst


Oslo golfklubb


Fra Oslo golfklubb, ved Niels Vik, mottok Riksantikvaren spørsmål pr. telefon den 18.12014,
om den foreslåtte fredningen ville berøre Oslo golfklubb.


Riksmaikvarens kommenlar: Riksanlikraren informerte om at årsaken til nt en smal stripe langs


Sorkedalsveienfireshisfredet, tutirealene som Oslo gollklubb disponerer,er at steingjentet smngar langs


nye og gamte Sorkalalst.ei har stor kullurhistorisk perdi. N.7oeareal vestfor steingterdet tas med


freglningen som buffrrmme fin-ti kunne sikre gjennomforing av eventuelleframtidige istamlsettingstiltak


eller tilbakeforinger av steingjerdef Den foreslatte fredningen vil ikke vate til lander for aktivitet i regi av


Oslo goltklubb, bla, i form av skjotselav antegget, safremt aktivitet og tiltak ikke er til skmlefrr


steingjerdel.


Jan Dante


Jan Dante henvendte seg til Riksantikvaren pr. telefon den 24.3.2014 og pr. e-post den 28.4.2014.


Dante forvalter på vegne av sine barn en skogeiendom u tskilt fra Voksen gård nordost for det


foreslåtte fredningsområdet. Dante mener at den foreslåtte fredningen vil begrense ferdselen til


tilstotende eiendommer, legge betvdelige begrensninger på og føre til ulemper for dagens


skogsdrift, samt innskrenke fremtidig utviklingsmuligheter for bl.a. boligutvikling, idretts- og
fnhdsrelaterte anlegg, oppgradering av Sørkedalsveien, gang- og sykkelsti i Sørkedalen, vei
eller eventuell løsning for trikk og bane.


Riksantikvarens kommentar. Hele ontrådet somforeslåsfredet reguleresav markalovens bestemmelser.1


tillegg er strekningen badeplassen- PederAnkers plass regulert etter plan-og bygningsloven og


“Bogstadalleen»foreslått regulert etter plan- ogbygningsloven. Markaloven legger restriksjoner på


boligutviklingen i omrddef Den frrestatte fredningenetter kulturminneloz.en vil på sammemåte hindre


boligutbygging, og dagenssituasjon opprettholdes innenfor fredningsomrddet. Når det gjelder


RIksanfilwaren - Direktoraler tor kulturminneforgaltning A: 403115
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oppgradering av vei, gang- og sykkelsti, til Riksanfikvaren foreslå følgendefredningsbestemmelse:


«Fredningen ikke skal være til hinder .firr utvidelse av Sørkedalsveien tofelts kjørebreddeog


etablering aven løsning for myke trafikanter gjennom fredningsområdet, fra og med PederAnkers plass


til Zinober. Endelig traseog utfin-ming av løsning for myke hafikanter skal ikke svekke


kulturminnuerdiene vesentlig og den skalforhåndsgodkjennes av kultunninnemmuligheten.»


Fredningen vil heller ikke være til hinder for bruk og vedlikehold av turstier, lysløyper og andre


eksisterendeanleggfor spori ogfriluftsliv. Ferdsel til ogfra tilstøtende eiendommer vil heller ikke bli


hindret av fredningen. Dei vil ikke bli foreslåttbestemmelser somendrer bruken veieneslik debenyttes


i dag. Fredningen vil ikke påvirke dnften av skogpå tilstøtende eiendommer.


Christiania Roklub


Christiania Roklub plantegger mudring av Bogstadvannet Helen Sterud henvendte seg til
Riksantikvaren pr. e-post den 31.3.2014,på vegne av Christiania Roldub, for å undersoke om
mudringen kommer i konflikt med foreslått fredning.


Riksantikearens komnumtar: OmnIdet ved Christiania Roklubs lokaler og deler av Rogstadvannet vil


inngå i denfiireslatte fredningen, hotrdsakelig somontradefredet etter kultunninnelowns 5,;19. På


bakgrunn av mottatt informasjon, vurderer Riksanfikearen det slik at den plantagte mudringen og


allernative nzellondagringsområder ikke er i konflikt medden varstedefredningen Rogstad. Det


fondsetter imidlertid al mellomlagnngen av masseneikke strekker segut mer 2 år, at det ikke gjøres


inngrep i gnotnen, samt at det riphies opp i områdenesom blir benyttel til mellondager og fiv dandfiving


av masseetter at masseneer kjørt bort. Riksantikvaren har anbefrlt ChristMnia Roklub it ta kontakt med


Byantikvaren fi+r ourdering av potensialet for arkeologisk kulturminner i emrådet,før arbentet settesi


gang.


Sameiene på Fossum


Erik Grimm kontaktet Riksantikvaren pr. c-post den 30.4.2014,på vegne av sameiene på
Fossum, og informerte om at det foreligger planer for utbygging av området rundt Fossum
bruk som ligger vest for Bogstadvannet i Bærum kommune.


Riksantikvarens kommentar Riksantikiwren er kjent medat detforeligger planer mu utbygging av


området rundt FOStill111hrlde. Dette områllet ligger imidlertid utenfor området sompreshis fredet.


Kultunninneloven regulerer kun områder somfredes.


Jan M. Fredriksen


Jan M. Fredriksen oversendte Riksantikvaren pr. e-post den 7.,8., 9. og 26.5.2014,informasjon
om Bogstad, både relatert til området som foreslås fredet og til nærliggende områder.
Fredriksen foreslår bl.a. å utvide den foreståtte fredningen på følgende måte: Flytte nordre
grense for fredet område til kommuneskoggrensen fra Bi,weien(Myra) til Zinoberveikrysset og
videre vestover fra Sorkedalsveien langs bekken nord for Zinober til Sorkedalselva. 1tillegg
foreslås tatt med skogområdet opp til markagrensen fra Bogstadcamping til Stromsdammen,
med en nordlig grense nord for Stromsdammen og vestover til Stremsbråten og Byveien. Det
anmodes om at utvidelsen vil omfatter Stremsdamrnen og vassdraget nedstroms. Dessuten


--mener-Fredrikserrat oprniitin_ igt basent til II, v cieiiah1.) Yi u Itt., In bbt-
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Ankerveien / Olaf Bulls vei) og at det derfor bør fredes en korridor langs veien/stien fra


Svarverud og dl Byveien i svingen ved badeplassen.


Riksantikvarens kommentar Riksantikvaren har vurdert prslagene om å utvide området somer foreslått


fredet. Fredriksensforslag om å utvide nordre ogøstregrensefor å inkludere Stromsdammen, Zinober og


Oslo kommuneseiendom nord for Zinober, villeha gitt en klarere grensedragning mot areal utenfor


foreslatt fredning. Dette haddeogså virrf en logisk utvidelse bådeselt i forhold til at Zinober har værten


husmanusplassunder Bogstadog i forhold til eksisterendelandskapsrom. Når Riksantikturen likevel


velger å ikke 14tvide området, er detfordi vi menerat arealet ei nå harforeslått, er tilstrekkelig for å oppnå


fredningens frrmal. Det areal, deobjekterog strukturer somer med i forslaget til fredning, v&r Bogstad


somdel unike gårdsanlegget det har væri, medulike .finiksjoner og med spor av tidligere drift og


livsførsel.


detgjelder Byeeienfra svingen ved hadeplassenog videre sorover nwt Svarverud, har Riksantikearen


folgende kommentar Det er nufikasioner psÉat Byirien, inkludert nevnte strekning, kan iwre en kloz,sti


som bk hrukt oppglennom muldelalderen- L'ewnkm somsådan værenutomafisk fredel jf knd § 4forste


ledd bokstavd. Byneiensalder er imnfiertid ikke tilstrekkelig ilokumentert. Riksaniikzwren i ,(.dgerå ta


deler av Byveien medi denforeslåtte fredningen av Bogstad,slik at en strekningav Byveien kan bli


permanent fredet.


Den videre behandlingen av fredningsforstaget
Riksantikvaren har i dag bedt orsk lysingsblad, Aftenposten og Akerposten kunngjøre at


tredningsforslaget er lagt ut til offentlig ettersvn på Riksantikvarens nettsider www.ra.no, jf.
kml § 22nr. 2 første ledd.


Fredningsforslaget skal legges fram for kommunestyret før vedtak om fredning treffes, jf. kml
22 nr. 3. Så snart perioden med offentlig ettersyn er utløpt, vil Riksantikvaren oversende saken
med eventuelle innkonme merknader til kommunen. Vi ber om at den interne behandlingen i
kommunen planlegges allerede nå slik at kommunestyrets uttalelse kan foreligge så snart som
mulig etter at perioden med offentlig ettersyn er over.


Horingsuttalelsene og kommunestyrets behandling vil inngå i en ny vurdering av
fredningsforslaget. Riksantikvaren er den instans som fatter vedtak om fredning med hjemmel i
kulturminneloven §§ 15 og 19.


Horingsuttalelsene til fredningsforslaget må ære Riksantikvaren i hende


senest 15. august 21114.


Vennlig hilsen


t&I-
May B itt Habjorg
SeMorrådgiver


Rik6entik‘eren - Direkterater tor kulhuminneteneltnifig A. 40305
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Adresseliste


Mottakerne informeres om


OFFENTLIG ETTERSYN


av forslag om fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap, Oslo kommune, i
hht. lov om kulturminner (kml) 515 og § 19, jf. 5 22.


Navn Adresse I Adresse II
Bogstad Gård Sørkedalen 826 0758 Oslo
Bogstad Gårds venneforening Sørkedaien 826 0758 Oslo
Bogstad stiFtelse Norsk Folkemuseum


Postboks 720 Skøyen


0214 Oslo


Christiania Roklub Klubbhus Bogstad, Sørkedalen 828 0758 Oslo
Fortidsminneforeffingen Dronningens gate 11 0152 Oslo
Fortidsminneforeningen OsIo og


Akershus


Vøienvolden gård, Maridarsveien 120 0461 Oslo


Fylkesmannen i Oslo og


Akershus


Landbruksavdelingen


Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO


Fylkesmannen i Oslo og


Akershus


Miljøvernavdelingen


Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO


Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo
Løvenskjold Vækerø Postboks 38 Skøyen 0212 Oslo
Natur og ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO
Naturvernforbundet Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Norsk folkemuseurn Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo


Oska golfklubb, Bogstad Ankerveien 127 0766 Oslo
Oslo kommune


Eiendoms- og byfornyelsesetaten


Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo


Oslo kommune


. Plan- og bygningsetaten


Postboks 364, Sentrum, 0102 Oslo


Oslo kommune Byantikvaren Postboks 2094, GrUnerløkka 0505 Oslo
Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo
Oslo kommune Byrådsavdeling


for byutvikling


Rådhuset 0037 OSLO


. Oslo kommune Vann- og


avløpsetaten


Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo


OsIo og Omland Friluftsrådi Postboks 8896,


Youngstorget,
0028 Oslo


Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo
Sørkedalen historielag Postboks 117 Røa, 0701 Oslo
Sørkedalens Vel Skansebakken, Sørkedalen 0759 Oslo
UNIKUM Thorvald Meyers gt. 7-11 0555 Oslo
Vestre Aker Bydelsutvarg Sørkedalsveien 150 B 0754 Oslo
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Anders Håndstad Sørkedalen 953 0758 Oslo
Arne Larsen Ankerveien 125 0757 Oslo


Asbjørn Fallet Sørkedalen 954 0758 Oslo
Asbjørn Hjerten Sørkedalen 936 0758 Oslo
Berit Anette Larsen Sørkedalen 936 0758 Oslo
Bjørn Hagen Sørkedalen 952 0758 Oslo
Edith Grøttumsbråten Jegersborg 0758 Oslo


Einar Løkken Bogstad gård


Sørkedalen 826


0758 Oslo


Einar Arnes Sørkedalen 926 0758 Oslo
Gøril Johansen Sørkedalen 953 0758 Oslo
Inge G. Kristoffersen Gartnerboligen, Sørkedalen 0758 Oslo


Isak Morten Hætta Sørkedalen 925 0758 Oslo


Jan M. Fredriksen Murmesterstuen 0758 Oslo


Jørn Birkelund Sørkedalen 954 0758 Oslo
Kornelis Van Den Berg Sørkedalen 953 0758 Oslo
Kristen Magne Kleppe Brakka, Sørkedalen 0758 Oslo


Mats Stefan Karlsson Sørkedalen 954 0758 Oslo
Oddvar BergersenBogstad gård


Sørkedalen 826


0758 Osloi


Ole Chnstian RuudI Capralhaugen 95 13581AR
Svein OlsenSørkedalen 952 0758 Oslo
Vidar GjølmoAnkerveien 123 0757 Oslo
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Vedlegg til fredningssak


Dokumentasjon av
Bogstad gård med plasser og kulturtandskap


Navn: Bogstad gård med plasser og kulturlandskap
Adresse. Sørkedalen, Oslo


Gnr/ bnr: 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751, 27/2752, 27/2753, 33/988.
Kommune: Oslo
Med hjemmel i Lov om kulWrminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 15 og § 19 jf. § 22.


Innholdsfortegnelse


Del T. Informasjon om eiendommene


Del II. Beskrivelse av området


Beskrivelse av området slik det opple es i dag
Landskapø ved Bogstad
Biologisk mangfold og naturverdier


Historikk
Eiere av Bogstad gård


Gårdsanlegget ved Bogstad
Ansatte og husmenn knyttet 01Bogstadgodset


Del IILBeskrivelse av pal ken og hagene


Parken
I lagene


Del IV. Beskrivelse av de enkelte bygningene
Bogstad gård - hovedbygning (fjos, låve


Hagepaviljongen
Fiskerhytten


Portstuene
Portstuene - østre og Veslre
Ishus


Stabbur
Murhus med fyrrom lor yeksthus
Smia


Cata







Maskinlåven
Gartnerbolig
Cartnerbolig - uthus
ForvaIterbolig (Smiebakken)
Forvalterbolig - uthus


Jegerborg - vånMgshus
Jegersborg - uthus
SkuggenI
Søndre Skuggen - våningshus


Søndre Skuggen - utIms
Nordre Skuggen - våningshus
Nordre Skuggen - uthus
Markalåven


Strømsbråten
Strømsbråten - våningshus
Strønasbraten - standre uthus
Strornsbråten - nordre uthus


Strønnsbraten - arbeiderbolig
Murmesterstua
Murmestershm - våningshus
Murmesterstua - uthus


Strøm
Strøm - våningshus
Strom - sammenbygd bryggerhus og uthus
Strøm - uthus


Bogstad skole
Bogstad skole - uthus


Del V. Kulturminnefaglig vurdering


Bogstad under Morten Leuch d.y.
Bogstad under Peder Anker
Bogstad under tre generasjoner Wedel Jarlsberg
Bogstad under Nini Wedel Jarlsberg
Ansatte og husmenn på Bogstad
Veiene


Dclvi. Lovgrunnlag


Litteraturhste


' Søndre Skuggen orntales stedvis som Nedre Skuggen, og Nordre Skuggen stedvis som øvre Skuegen
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Del I. Informasjon om eiendommene


Forslag om fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap som vist på kartet


nedenfor, omfatter hele eller deler av følgende åtte grunneiendommer i Oslo kommune.


Bogstad gård, gnr/bnr 13/1


Bogstad skole, gnr/bnr 13/3


Større deler av gnr/bnr 13/36


Deler av gnr/bnr 27/50


Gnr/bnr27/2751


Mindre deler av gnr/bnr 27/2752


Mindre deler av gnr/bnr 27/2753


Mindre deler av gnr/bnr 33/988


Området som foreslås fredet er nærmere beskrevet i del 11,parken og hagen på Bogstad gård


i del III og bygninger som foreslås fredet beskrives i del IV.


Dokumentasjonsvedlegget kan inneholde informasjon om enkeltforhold som ikke er korrekt


som følge av at det ikke har vært mulig å gjennomføre filstrekkelige undersøkelser av alle


delområder og objekter. Dokumentets primære funksjon er å dokumentere at området har


nasjonal kulturmirmeverdi og danne beslutningsgrunnlag for vedtak om fredning etter


kulturminneloven. Det innebærer at dette dokumentet ikke kan benyttes som oppslagsverk


for senere saksbehandling. Kildeundersøkelser må gjennomføres.


Boligdelen av hovedbygningen på Bogstad gård ble fredet i vedtak datert 27 2 1924. Denne


boligdelen er derfor ikke dokumentert og vurdert i dokumentasjonsvedlegget.


Riksantikvarens intensjon er å oppheve det gamle fredningsvedtaket når nytt vedtak er fattet


etter som dette de facto erstatter det gamle vedtaket.


Når det gjelder 13yveien, som er omtalt i del II, er det indikasjoner på at derme veien er


benyttet helt siden middelalderen. Den kan som sådan være automatisk fredet. Byveiens


alder er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert. Riksantikvaren velger derfor å ta deler av


Byveien med i den foreslåtte fredningen av Bogstad, slik at denne strekningen av Byveien


kan bli permanent fredet.


Det ligger kjente automatisk tredete kulturminner innenfor området som foreslås fredet. På


vestsiden av Sørkedalsveien, like sør for Strøm, ble det i forbmdelse med registrering før


anlegning av gang og sykkelsti, tmmet rester av et eldre dyrkingslag Lagene er datert til


1020-1160 e. Kr. I tillegg er det gjort flere løsfunn i området.
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Del II. Beskrivelse av området


Beskrive[se av området slik det oppteves i dag


I Osle kornmone na:r ben s geogra fiske wii trum, ligger Sor ked alen med sitt sa rpregede
hvgdemiIjo- Sor i ti i en ved Bogstad vannet ligger gården IMgstad. I lusene er bygd pa en


hakkekam L)St Ior vannet, godt hIpauset Iandskapet rundt. Garden består av flere hvgninger
rundt et lukket gårdsrom og andre enkelthvgninger som samlet danner et storre gårdstun. 1


tillegg hes tår anlegget av en stor landskapspark og hage sor og øst for hinet (se de tre
IIytotoene fra 2013 side 5-7, og kartet pa side 8).
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For å komme til Bogstad kan man folge Sorkedalsvoien nordvestover fra Oslo sentrum. Ved
Peder Ankers plass hvor området som foreslås fredet begynner, ligger portstuene på hver
side av Sørkedalsveien og markerer innkjørselen til det bdligere Bogstadgodset. l'å vestsiden


av plassen står en statue av Peder Anker langs veien fra portstuene og nordover, mellom
Bogstad camping og golfba nen dl Oslo golfklubb, sto det irmhl relativt nylig en alle av alm.
Denne ble fjernet da traerne likk almesyken tor få år siden. Nå står stubbene av de 140 år
gamle tra.me igjen


På vestsiden av veien er det anlagt et steingjerde, hovedsakelig i form av en kistemur,
bestående av både rund og kantet naturstein av ulik størrelse. Steingjerdet markerer gTensen


for golfbanen. Sorkedalsveien, alleen, steingjerdet og noen meter areal til hver side av disse,
inngår i fredningen. Steingjerdet følger Sørkedalsveien fram til delet mellom den nye og den


gamle Sorkedalsveien. Fra delet følger steingjerdet den gamle Sorkedatsveien omtrent
halvveis ned til badeplassen.


Også poittuene er omkranset av tilsvarende steingjerde_ På enkelte strekninger, og spesielt
på sørsiden av østre portstue og i søndre del av goltbanen, er steingjerdet i svært dårlig
tortatning og delvis overgrodd. Også ved lotgjengerovergangen der gamle og nve
Sørkedalsvei skiller lag, på østsiden av Sorkedalsveien omtrent halvvels mellom portstuene


og badeplassen, ligger det sloiner som kan være rester etter et steingjerde.


JE
frif ponsturne ogPeder Ankers plas. md slahw og porishier (pl4re) Bildel lii Iwyre vzsor SorkMal


nonlover. Shihher fra den galnle almealleen shir langs prien


Folo: Minj Brill hiblorg Riksanhkouren, 7.5.2014 og 1722014.


Fra badeplassen og nordover går veien langs Bogstadvarmet før den skrår oppover langs
parken og inn mot hovedinngangen ved Bogstad gård. Denne strekningen kalles også


sPrivatveielyT Langs hele østsiden av Bogstadvannet fram til badeplassen er det anlagt en
torstotning av armerte og stopte elementer med farget puss og en del tilhogd stein av
tilsvarende utseende. Det er anlagt en steintrapp ned fra gamle Sørkedalsvei og til


vannkantery Nord tor badeplassen fram tiI parken er veien kantet med nIsvarende
elementer. Deler av forstøtningen er i ferd med å rase ut i Bogstadyannet.
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1(vsitTtiling,inur ,a 1re tic c2r • So ved :yi>Adiet nve og gamle i.rkedaLr't' Ull L.ew;lre).


Sildet til hoyn. u”er st guTdel ced 1»..;Ire l'ortstut. I oltv .1.1ilyBrill Ilabiorg Ç,12,k,mtikcaren, 7 3.2014.


Nedenfor lutvedbygningen på Bogstad, ved hagepaviljongen, står det i overgangen mellom


land og vann en loddrett forstøblingsmur. Denne er laget av tilhogd naturstein.


I undamentet for hagepaviIjongen som ligger ut i vannet, er bygd av delvis kantet


bruddstein og retundamentert pa en plate as betong i torbindelse med rekonstru ksjon av


bygningen i 2013-14.


gamle 1,11,cerned Ixl 11 s•ludetinne, hke ,or jor hr ttpl,”ar. Lang> oannet er /14  '//


pu.sele helong;leinenter (111,,enstre) Szldet i,uulten 1qer itlt'r ,11r1(1(11‘'CleiNirs1bridephisse" kS'mIt'rducer-





Vown er kantel med elomeider lir inis5e1 beInng og stein Ha beggehider rw bagepapiljongen, i hele d()ri gomle


prydhagens brcdde, finnes elf forsløblingsniur langs hgyrer


rolo. May Hrill 1bihørg Imtihlaren, 7S2014, 17 2.2014 og 27.3.2014.


Iken gamle Sorkedalsveien lortsetter nord tor trinet på Bogstad gård, gjennom en ned


mot bekken som renner tra legersborgdammen og u ti Bogstadvanne4 I bunnen av bakken, i


området mellom den gamle Sørkedalsveien og NIaskirdåven, slynger bekken seg gjennom


sumpaktig område med høy trevegetasjon, tør den rermer under veien og ut


Bogstadvannet. Også pa kart over Bogstad gård fra 1867 er det tegnet inn trevegektsjon i
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dotte oturadot (so salo  ?). Vomm gar viderelivIg Chrisliania Roklubs lokaIer. I lit iiortf tor


roklubbon sa-inger Lltl1(n.or don ine tiorkedaIsvoien og lortsetter  idore nordovor parallelt


mod hovoilveion, torbi tidligere llogshal skolo og plassono Strom og /inohm.


Gamle ..-orkedals‘et bco‘ nos soni gang- s‘ kkolvei i Llag. Chrisnanta I:oklubs Iokaler


/moky mogar ilske iloreslatt trodomg. '.\-.ordro gronso tor loresIntt troaningsomradt• gar i


ost-yestItg retning tra Ls,rkedakeIva, Inse sor nr 7inober og Iram







OgsÅ langs taittle Liorkerlatsvei mellom Hog,tad shole og Strom er det Idgt ei steingjerde i


lorni av en kistemtlr.t,tertlet brVter av i 90-gratlers ttinkel I ni umn ved Lttrunt og I orketter


rett mot sorenden av uthused


Itade den nte og den ttantle sorkedalsveien gar pa ostmlell av 13.3gstadvannet, nordm er i


ctorketialen I ike menlor den in i• gmrkedakt eten, der tgen sktærer seg trin i skranende


terreng nRIIoti1 13t.Igslati t anlping g badeplatuten, liggor en kolle tom er dt. Sttlr Ixttt tIning


lor opplevelsen at parkell ra Rogstad gard. I ra denne kolieii, soni inngar i ollIrddel sonl


torestUt, Iredet, kan parken og hot odk gmingen med Bogstadvannet og kulturlandskapet


rundt sees pa av,ttand Ltett tra Itottstatl gird karakteriseres denne hovden som en lant


utsikt


tkv den pd,,erer ltogted gard, klernmer den seg inn mellont (,ata


Nmia. og den utsprenttte berggrunnen nedentor de hdligere boligene tor gartneren og


lorvallerentta Itogstad gard tht,se to boligene ligger i Ussiden ovenlor garden titt intigar


lredning:n. e L.OrkOdalsNelen med tilborende parkeringsplasser er dell ene“e


aslalterte etell innentor det Iltrettlatte tredningsomratlet.


I dldre edar enn --orkedadanien yr veicn Men ligger est tor don garnle   ?!, dt,n


ttorkedaht cum 5v all pat,screr platutene sondre trtkuggen  letrdre `-kuttgen og


gttromtbra sorn umgar i lorestatte Irediung, og torttetter ‘Ith.re northit er I raill til


likt nord lor tordbmten er kelen 1•111rbdr, Inen teelore nordm er er den ikke beregTlel tur


biltratikk gar ,tver lit bli en sli. l'a deler av ,drekningen langs Bv‘eien ,dar dtd mer eller


nundre paane rekker stor llork Ved drdre kkilggen er det pldntot trerekke ,n 10111l,


rrallIgen  beregnct 1.111‘ ing







Lingsetter Bvveien er det reist et steingjerde i torm av en kistemur av noe varierende høvde


og bredde. Den er bygd opp av naturstein i ulik størrelse. Steingjerdet løper fra veiskillet ved


badeplassen, forbi Søndre og Nordre Skuggen fram til veiskillet sør for MjaIanddammen og


videre nordover opp bakken i reining Strømsbråten. Det lange steingjerdet slutter på


bakketoppen like sor for bekken ved Strømsbråten, men det står kortere steinmurer irme i


tunet på Stomsbåren som kan være rester av det samme steingjerdet. Nord for bekken ved


Strørnsbråten folger steingjerdet tortsalt den vestre siden av Bvveien, torbi Stromsbråten og


train ti I mvra nord tor Jordbråten. Den sorligste delen av steingjerdet tram til Søndre


Skuggen er restaurert etter år 2000. Bvveien med hla omkringliggende areal,


konstruksjoner, trerekker og sentrale solitære og/eller gamle trær, inngår i torslaget til


fredning.


51II H.Jrdc hmss Byreren set1fra .r'iskz11 d 1‘11,ilandllannnen og  mel Nontre Skuggen 011renstrel


Bildet i midlen .leingjeniet langs Breien seil fra bakken sor for bekken red Strunk;hniten. I relning


red Midilanddammen. 1)1hoyre sees pry,lolningsnuir langs Breiru ike iorl for og sell mot


Stromsbniten. Futo. May BritI hilmng Rilesantrkraren, 9.3.2014 og 273.2014.


Sh'Ingrordt. B11 VIC17,selt fri ,ondre Skuggeu og sororer (111cen5tn.). Bildet lilhoyre


lonnelrat r,ed Nt.rdre ;/;uggen. Foto- May Brill hibhvg C Rrksanlikturen. 9 3 2014.
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Jordbrålen var også en husmannsplass under Bogstad. lortibråLen slår en stuebygning


nwd stor autentisitet fra tor år 1900, og sLun dermed ei i t svært godt eksempel på


husmdrmsplaSser i Sorkeda len, Nordmarka l/g generelk I tenne eiendimimen ligger


nnidlertid utenlor 0 mradet som toreslås tredet En separa I tredrung av d etme stua bor


urderes pa et senere tidspunkt.


71?
_ I
41I•1


11.7h7ILL 10111,7.11:11, Ijk inanitnnyi, I''rF) ï I IIILLifti


sidevei Lil Sorkedalsveien lar av ved Bogstad gård og gar rett rumthwer mellom


Forvalterboligen og GartnerbLa igen, fram Iii IegersborgLIammen.lier deler veien seg Ltr, går


‘idure på begge LatiLd av dammen. Den sorIL;;sle veien ender ved Nhålanddammen. I Len


11,11,rdligste eien gd r tra m til \ Iurmeste rs tu i. begge veiene Inngår i tredningstorslage4 \ord


omradet som Lorw,las tredet. gar det en vei i ost- esthg retning_ \ lurmesterstua hgger langs


denne  eifm, midt nwIlom btrom og lobibratert Veien tungerer i dag som en turvei tra btrom


til NIurmesterstua og som en kombinert turvei og ga rdm ei tra NIurmestershia Lil Ih vtItui


ed Iordbraten.


• '  
ntlo I aldnad.unlit['ii d fil hovre frXirSbLI/XLid/1111/i'll


jni,turode ';11,:Nuur,<c),pri irwrI Folo: Miu Bntt Hablorx 1:11,...ruhk., zrou 014


2.2.2014.
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Stromsdammen ligger nord-øst tor Bogstad, utentor området som I oreslas tredet. Fra


Stromsdammen renner en bekk torbi Stromsbråten, inn i Nljålanddammen og videre til


Jegersborgdammen. Fra Jegersborgdammen går bekken sor-vestover mot Bogstad gård og


under den nye Sørkedalsveien ved ruinen etter en steinkonstruksjon, sannsynligvis rester av


en inntaksdarn. Videre går bekken, delvis som en steinsatt renne, under Maskinlåven nord


for tunet på Bogstad gård. Bekken renner videre ut i Bogstadvannet litt sør for Christiania


Roklubs lokaler. Bek ken ligger åpen der den ikke krvsser veier eller går under Nlaskinlåven.


Ved Stromsbraten går den under en steinbro, under Strørnsbrålenveien i en kulvert, ander


en stopt bro der den passerer Jegershorgveien og Sorkedalsveien, og under en steinbro ved


garnle Sorkedalsvei. Både hålandda m men og Jegersborgdamnwn er anlagt.


Jegersborgdammen drittes av Oslo kommune ann- (Jjj avlopsetaten.


Deinningen oed legershorgdarnmen (til veusen). Bildet til høy mser rester ay alur nielloiii Maskinlaaen


SayrkMahaewn, ine5t sannyanlIg an tidligera dam. Folo: May Hrif hilyarg Riksantikoaren, 17.2.2014.


B 1,vrsliorg renn  -• wrder •k1aakinIrmen aeastre), 1111diTgrlIllle SorkedilbUCI lik I fir imet


Bophol boyria og r'e,ierr ut i Bagsladraanet. 1,110:May Brin labfary Riksantfhodrey, 17.2.2014, (.s


lidniaysawidslien Riksant fAearen, 1 2.2014.7. 
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Ved Nbalandtlammen er det anlagt en nvere vei. Stromsbratenveien. som tar av 1ra Ih veien


t)g gdr ttIStromsbraten via Nlarkalaven og grustaket. Grustaket som eies og drittes av OsIo


ktanmune, er den eneste torektmlsten av naturgrus i Oslo kommune som er i dritt i dag.


trasen benvnes til grusveiene i Oslos skoger basert p beregnede grustorukomster kan


grustaket drittes som i clag tram til ca. 2050.


NIelIont Mjålandtlammen og Nlarkalåven er det fannet rester av en ga mnwI kaIkovn tra


tidlig på ISINktaIled Iaet er også registret rester av automatisk lardete eldre dvrkingslag like


sor Ior Strom. I tillegg er det gkirt flere lostunn i onnadet


Omratlet sed It.gerskorgdarumen, mellom da inmen og boligen på ll`Stsiden av dammen. er


tilrettelagt som i Iriområde med benker og legersborgdammen t ontradet rundt


ligger innentor Skogparken som skjettes av lavmiljoetaten i OsIo kommune. Iktt er utarbeidet


en egen skjotselspIan for Skogparken.


bvm iljoetatell dliver i dag et allsidig landbruk på Bogstad. Samtidig driver de Bogstad gård


som besoksgård. Iader av innmarka innenfor området stml nueslås Ired vI brukes også Iii


IrduI tstorma I. aet gjekier bl.a. badeplassen sor tor Itogstad gard og et ontrade nonl for
gartItat melkun Bogsladvannet og Sorkeda Iselva. Det er IIere turveier i ontradet, og det


kjtires opp skiloviser vintersbd Veien tra badeplassen opp til Bvveien og selve Bvveien er


bIant de mest brukte turveieno i Oslo vesd Sor ntr Bogstadvannet ligger vn av orges eldste


gollbaner. Selve


,
9,14.•
iiet; ••


shill I n.aer tork tryr atrktt IL Bdird Iang RIANIn ikain.n. 2C 3 2014
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Bogstadvannet benyttes bI roing, padling og noe seding. Både området rundt Bogstad og
selve hovedgården med park og tun er tilgjengelig for besøkende, og er mve brukt heIe året.


Here av bygningene ved Bogstad gård benyttes av museet Bogstadgård som på vegne av
Norsk Folkern useum forvalter bygningene, parken og hagen rundt tunet. Hovedbygningen


og parken er de sentrale elementene i museumsanlegget Museet har i tillegg fasiliteter tor


utstillinger, arrangementer og servering.


Både de gamle veifarene i Sørkedalen og veiene mellom Bogstad gård og tilhørende plasser
og anIegg er mve brukt. Veien tra Sorkedalsveien opp forbi sør- og østsiden av


Jegersborgdammen, Markalåven og videre til Strømsbråten, er lundamentert og
dimensjonert for tyngre kjøretøy. Denne veien benyttes H.a, til uttransport av tømmer fra


nærliggende skogeiendommer. Til veien som gar videre fra Strønasbraten til Rødkleiva, er
det knyttet bruksrett for en skogeier med eiendom som grenser til Oslo kommunes grunn.
Denne strekningen, fra Stromsbraten til Rødkleiva, ligger imidlertid utentor området som
foreslås fredet.


lIn kraftlinje som drittes av Statkratt, går gjennom fredningsområdet i reming nord-sør. Den
løper parallelt med Bvveien over jordene ved Søndre og Nordre Skuggen og Strømsbråten.


.tikkwtegå HogshhIpmluet i ei, tet fra Calleril


Landskapet ved BoRstad



Sørkedalen har en geologisk historie som har bidra tt til å gi landskapet dets karakter.
Geologien legger også torutsetninger tor og påvirker hvordan området potensielt kan brukes
og utvikles. Så også på Bogstad der lokale grunnforhold og topografi legger rammer for


drift av jord og skog og utnytting av geologiske ressurser som bl.a. grus. SIik sett bidrar


geologien i området til de kulturhistoriske verdiene vi ser ved Bogstad i dag.


Selve berggrunnen består av vulkanske bergarter, men over denne Liggerdet store mengder
losmasser. Disse ble avsatt i den tidligere Sørkedalsfjorden som var et resultat av det høve
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havnivået etter siste istid. Avsetningene ligger idag som terrasser i terrenget, med leire i


lavtliggende deler og sand og grus høvere oppe. Området ved Strømsbråten, deler av


grustaket og toppen av noen få koller markerer øvre marine grense på ca. 200 m over dagens


havnivå. Størsteparten av området som foreslås fredet ligger lavere enn dette.


Under isens tilbaketrekning ble det dannet to store morenerygger. Den ene demmer opp


Bogstadvannet og den andre danner ryggen mellom Strøm på østsiden av Sørkedalselva og


Tangen på vestsiden. Sørkedalselva bukter seg gjennom den U-formede dalen og rermer ut i


Bogstadvannet. Elva fører med seg lesmasser som avsettes ved elvas utløp og bidrar til de


rike våtmarkene i området.


Klimaet har vært avgjørende for hva som opp gjennom tidene har blitt dvrket på innmarka


og hvilke arter som har overlevd i parken og hagene ved Bogstad. Klimatisk sett


karakteriseres mdre Oslofiord av varme og tørre somre og tørre og relativt kjølige vintre,


kontinentalt klima. Lokalklimaet i Sørkedalen er imidlertid sterkt påvirket av topografien, og


vekstperioden i Sørkedalen er derfor ca. 3 uker kortere enn på Blindern. Det faller også


relativt mye nedbør gjennom året. Gjennomsnittlig nedbør ligger mellom 1000 og 1500 mm


pr. år.


Landskapet rundt Bogstad gård, innenfor området som foreslås fredet, er kupert. Større og


mindre lapper av innmark ligger spredt mellom skogkledde koller og hoydedrag. Selv om


dvrkingsforholdene ikke er like gode i Sørkedalen som i andre deler av Oslo, og


nærliggende fylker, har det vært drevet jordbruk i Sørkedalen gjennom mange hundre år.


Det er selve dalbunnen som har vært og er dyrket opp. I dag veksler vegetasjonen mellom


fulldyrket åker, eng, beite, løvskog og barskog I skrentene på østsiden av dalen finnes


innslag av edelløvskog. Deler av dette kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen.


Skogsdriften har i perioder betvdd mer for Sørkedølene enn driften av jorda. Skogen finner


vi oppover i dalsidene og videre innover i Nordmarka.


Biotoqisk mangfold oq naturverdier
Sørkedalen har generelt sett gode betingelser for et rikt btologisk mangfold_ Dalen kan


karakteriseres som variert og artsnk med godt utvalg og høy tetthet av mindre kravfulle


arter i uhke organismegrupper.


Rapporten Nalunerdier i Sorkedaten som bIe utarbeidet av Stiftelsen Siste Sjanse på oppdrag


fra Oslo kommune ved Friluftsetaten, beskriver Sørkedalselva, deltaet, Bogstadvannet og


Bogstad gård med nærliggende områder som oiktrge og til dels svært mkhge sett i forhold til


både naturtypelokaliterer, rødlistearter og viltlokaliteter


I Naturbuse er viktige naturtyper registrert. Området som foreslås fredet, består hovedsakelig


av naturtyper definert som kulturlandskap, skog ogferskoann med pdtmark. Definerte


naturverdier er knyttet både til nke skogtyper og åpne kulturlandskap.
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Innenior området som foreslås fredet etter kulturminneloven, er det regish-ert 4 svært viktige
naturtyper, 10 viktige naturtyper og 10 lokalt viktige naturtyper. De svært viktige
naturtypene omfatter Sorkedalsvassdraget på strekningen Bogstadvannet - Sloradammen,


deltaet ved flogstadvannets innløp, Bogstadvannet, samt ei slåttenutrk i et sumpområde
sørøst i Bogstadvannet.


Av naturtyper definert som vikfige finnes parklandskap ved Bogstad gård og Peder Ankers
Plass, hagemark ved Bogstad gård, naturbeitamark sør for Skuggen, rik edellanoskog i sørøstre
ende av Bogstadvannet, datntner ved Stromsbråten (Nljålanddammen) og Jegersborg
(Jegersb(ngdammen),gartnnel barskog øst tor Skuggen og andre riktige forekonzster ved
parkeringsplassen ved Strøns.


Lokalt viktige naturtyper som slåttenuirk, naturheitemark, hagemark, rik sumpskog, gammel


barskog, parklandskap, samt store gande trat, er også registrert.


På Bogstad gård vokser mange gamle trær av ulike arter, både i parken, i alleene og på


området for øvrig. Generelt sett blir trær viktigere for biologisk mangfold jo eldre de blir.
Enkelte av lindetraerne som vokser på Bogstad, er hule, og kan derfor være av stor betydning
både for flere arter av tlaggermus og tor enkelte sjeldne og truete insektarter, jf. rapporten
Naturrehheri Sørkedalen.


Det er registrert flere rodlistete arter innenfor området som toreslås fredet. Av kritisk truete


arter tinnes ål og lomvi. Det er også funnet edelkreps, rnyrrikse, myrstjemeblom og
granråtevedbille i området. Disse er delinert som sterkt truete arter. Av nær truete arter
nevnes folgende fugler: bergirisk, dobbeltbekkasin, dvergdykker, dverglo, fiskemåke,


fiskeorn, hettemåke, honsehauk, konglebit, nattergal, sivhøne, skjeand, snadderand, storlom,
storspove, strandsnipe, stær, svartand, toppdvkker, tornirisk, tornskate, tårnseiler, varsler,
vipe. I tillegg er, og av samme sårbarhetsgrad, karplantene blærestarr, vadderot, ask og alm,


soppen rosenkjuke og insektene blodrod høstlibelle , sørlig slamdøgnflue og Carahus


cancellatus tunnet i området


Innenfor gruppen sårbare arter finner vi fugler som alke, bergand, lappfiskand, lerkefalk,
makrellterne, rosenfink, sanglerke og vepsevåk. Dessuten er det registret karplanter som


hasselurt, enghaukeskjegg og vannplanten firling, i tillegg til algen skjørglattkrans, soppen
ospeskinn, sommerfuglen Coleophora alhelhi og insektet Orthotrichia tragetti.


•


Bler restarr, hassolurt og tudterglif Bildene er Itetrtel fro If rnLRkrr 



Ii1WWarteuenTo nofriller—BidtilerrlOwdotantddeu eurlent Idtogglotbo.dkdodttt f ledel/prie fitgt efter en nelletoel.
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Historikk


Eiere av Bogstad gård


Nedenfor er en oversikt over hvem som har eid Bogstad gård opp gjennom tidene og når de


overtok gården.


Overdragelse Eiere
Middelalder Flovedøya cistencienserkloster


1537 Kronen
1649 Morten Lauritzen «Hglei, (d.1665)


g. m. Anne Pedersdatter Heide (d. 1659)
1665 Peder Nielsen Leuch (1636-1693)


g. 1) m. Arme Mortensdatter (1635-1683), g. 2) m. Alhed Johansdatter
Krefting (1653-1729)


1693 Morten Pedersen Leuch (1665-1717)
g. m. Karen Miiller (1670-1756)


1717 Karen Leuch f Mfiller (1670-1756)
1756 Morten Leuch d.y. (1732-1768)


g. 1758 ny Mathia Collett (1737-1801),g. 2) m. I3ernt Anker 1173
1768 Mathia Leuch f. Collett
1775 Peder Anker (1749-1824)


g m. Anna Elisabeth Cold (1749-1803)


1824 Karen Anker (1789-1849)
g. m. grer. I lerman Wedel Jarlsberg (1779-1840)


1840 Grevinne Karen Wedel Jarlsberg f_Anker (1789-1849)
1849 Fellesboet (1849-1854)


I3aron I lerman Wedel Jarlsberg (1818-1888)
g. m. Catharine (Nini) Conradine Wilhelmine fleftye (1827-1897)


1854


1889 Godseier Herman Wedel Jarlsberg (1851-1914)
g. m. Mathilde (Mimi) Meyer (1852-1932)


1914 Nini Wedel Jarlsberg (1880-1945)
g m. Westye Parr Egeberg (1877-1959)


1945 Westve P. Egeberg i uskifte
1947 Mimi Fek (1905-1999), Lucy Høegh (1907-1992) og Karen Aall (1911-2007),


alle f. Egeberg


1955 Bogstad Sbftelse


Navnet Bogstad (Baugssladzr) antas å ha sin opprinnelse fra vikingtida eller tidligere. Det


første leddet, Bog, kommer trolig av mannsnavnet Baugr og kan være navnet på


rydningsmannen. Etter Svartedauden ble Bogstad benyttet som kombinert seter og utslått


under Frogner, som lå under ustercienserordenens kloster på Hovedøya i Oslo. Med


reformasjonen ble mesteparten av klostergodset konfiskert av kronen og Bogstad ble da


krongods.


Reformasjonen førte Ul at kronen overtok kirkens økonomiske maktstilling. Under kong


Christran IVs regjeringstid (1588-1648) ble statsøkonomien så dårlig at kongen måtte ta opp
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lån hos rike borgere. Borgerskapet var en ny samfunnsgruppe som holdt til i byene. De


hadde kapital, var kunnskapsrike og orientert om den europeiske samfunnsutviklingen.


Krongodset ble etter hvert pantsatt til rikets voksende overklasse, bl.a. danske embetsmenn.


Arvingen Fredrik III maktet ikke å innfri pantene og 1649 ble Sørkedalen med omegn


privatisert. En ny samfunnsklasse hadde begynt å gjøre seg gjeIdende - de private


godseierne. I løpet av 1600-tallet rådde godseierne over 70 prosent av Aker.


En stor det av det omfordelte krongodset i Sørkedalen besto av skog. Trelast var den store


næringen på 1600-tallet. Samtidig kom bergverksdriften med muligheter for å drive ut jern,


kobber og soIv. De økonomiske interessene flyttet seg fra jord over mot skog, elver, fosser og


malmholdig hell. Trelasthandelen og bergverksdriften, som begge krevde skogsvirke,


utgjorde bacrebjelken i det som skulle bli Bogstadgodset.


Trelasthandler og rådmann i Christianta Morten Lauritzen, som døde i 1665, overtok


Bogstad fra kong Fredrik lEI i 1649. Han ble nok en gang statens långiver og fikk pantebrev


med sIkkerhet i en rekke andre gårder som blant annet grenset hI hans allerede ervervede


eiendommer. Ved kongeskjøte i 1663 kom han i besittelse av nesten hele Sørkedalen nord for


Christiania, tilhørende skoger og det meste av Lysakerelvas dalføre med fosser og sagbruk.


Dermed var Bogstadgodset grunnlagt.


Da Morten Lauritzen døde, ble det store godset, sagbrukene og hans øvrige eiendommer delt


mellom de fem arvingene En av døtrene giftet seg med rådmann i Chnshania Peder N.


Leuch (1636-1693) som etter hvert kom i besittelse av Bogstad, Vækerø, sagene og betydelige


skogområder nord for Bogstad.


Forretningsmannen Morten P. Leuch d.e. (1665-1717) overtok eiendommene ved farens død


Hans kone Karen Muller (1670-1756), som ble kalt «Camle Nloer Leuch», ble tidlig enke og


drev det omfattende firmaet i nær 40 år sammen med sine to sønner.


Morten og Karens barnebarn Morten Leuch d.y. (1732-1768) overtok Bogstad med godset


etter farmorens død. I tillegg ervervet han Asker kirke med annekslurkene Tanum og


Ilaslum og tilhørende skogeiendommer. Han ble den stste tnnen slekten Leuch på Bogstad,


og kom til å spille en vesentlig rolle for gårdens istandsetting og staselige bebyggelse.


Morten Leuch d.y. giftet seg med sm kusine Mathia Collett (1737-1801). De tok til seg


pleledatteren Anna Elisabeth Cold (1749-1803) som var embetsmannsdatter og tilhørte en


gammel norsk slekt. Morten Leuch oppførte kjernen i gårdsanlegget, som fremdeles preger


Bogstad, tidfig i 1760-årene. Familien brukte sannsynligvis Bogstad som sommerbollg og


som bolig når driften av godset skulle inspiseres.


Anna Efisabeth Cold giftet seg med Peder Anker (1749-1824) Han hadde tilknytning td


Bogstad gjennom sine forfedre Leuch på morens side. Peder Anker kjøpte Bogstad av Leuch


d.y. i 1775. Anna Elisabeth og Peder tok t bruk Bogstad som sitt faste bosted. Peder Anker


utvidet hovedbygningen og innredet hjemmet med kunst og møbler etter moderne
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europeisk smak. I likhet med andre rike unge menn i Europa hadde han fått sin utdannelse


på en flerårig reise rundt i Europa, den såkalte «Grand 'Four», sammen med sine tre brødre


og en huslærer Dette kom i stor grad til å påvirke hans senere virke.


Peder Anker ble utnevnt td generalkrigskommissær i 1788 og til general-veiintendant i


Akershus stifti 1789. Med dette fikk han overoppsynet med alle veier t Norge. Etter Ankers


planer ble det bl. a. anlagt vei over Dovre til Trondheim, fra Larvik til Kristiansand, fra


Christiania over Krokskogen, ned Krokkleiva til Ringerike og over Filefiell til Lærdalsøyri.


Anker kjøpte i 1791 Bærums Verk og eiendommene som hørte til. Disse grenset opp til


Bogstadgodset. Peder Anker kjøpte mye skog i Valdres, kjøpte seg inn i flere jerngruver,


drev en mengde sagbruk og hadde brygger for utskipning av tømmer fiere steder. Bogstad


ble et politisk samlingspunkt omkrmg 1814, og etter at unionen med Sverige var et faktum,


ble Peder Anker utnevnt til statsminister i Norge.


Anna Elisabeth og Peder Ankers datter Karen Anker (1798-1849) vokste opp som enebarn på


Bogstad. Hun giftet seg med greve Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840) og tok med seg


Bogstad/Vækerø og Bærum-, Hakadal- og Moss jernverk inn i ekteskapet. Med dette ble


Wedel Jarlsberg Norges største godseier. Han var også finansminister, stattholder,


stortingspresident, samt stortingsmann i flere perioder etter 1814. Wedel Jarlsberg utviklet


seg til å bli en av Norges fremste politikere. Grevinne Karen ble utnevnt til hoff- og


overhoffmesterinne for de 3 dronningene Hedvig Elisabet, Desideria og Josefine av Sveige og


Norge. Greveparet flyttet til Bogstad rundt 1814.


Deres sønn baron Herman Wedel Jarlsberg giftet seg med Catharine (Nini) Conradine


Wilhehnine 1leftye (1827-1897). Ved grevens død ble Bogstadgodset delt i to. Baron Herman


Wedel Jarlsberg overtok Bogstad gård og ca. 8000 daa skog, mens hans bror baronlIarald


overtok det meste av skogen, Vækerø og jernverkene i Bærum, Hakadal og Moss.


Nini og Hermans eldste sønn Herman Wedel Jarlsberg overtok Bogstad i 1889 like etter


baronens død. Sønnen som ble benevnt godseier, giftet seg med Mathilde (Mimi) Meyer


(1852-1933). Ekteparet var stadig på reise både i Norge og rundt om i Europa, der de deltok i


den mondene verdens sosiale liv Godseieren hadde flere verv, god forretningssans og


investerte klokt


Det eneste av deres barn som nådde voksen alder, var datteren Nini (1880-1945). Ilun hadde


(creisende» guvernante som barn på Bogstad og gikk siden på Conradis pikeskole i


Christiania. 1 1904 giftet hun seg med Westye Parr Egeberg (1877-1959), og fikk dørrene Mimi


(1905-1999), Lucy (1907-1992) og Karen (1911-2007). Ninis ønske var å gjøre Bogstad gård om


til et museum.


1 1955 solgte arvingene til Bogstad, Mimi Eek, Lucy liøegh og Karen Aall, alle født Egeberg,


størsteparten av jorda og skogen under Bogstad til Oslo kommune. Kommunen har siden


drevet gårdsbruket fra Bogstads driftsbygninger. Bogstad gård med 130 daa park og annet


terreng rundt gården ble gitt i gave til Bogstad Stiftelse som ble opprettet i 1955. Bogstad
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Stittelse eier omradet som torvaltes av Norsk Folkemuseum og drittes av museet Bogstad


gård.


Gårdsanlegget ved Bogstad


kor tamilien Leuchs tid besto bebvggelsen på Bogstad mest sannsamlig av torholdsvis små


bygninger, slik det vanligvis var pa norske gårder. I lusene har ligget på samme bakkekam


opp tra vannet hvor de tortsatt ligger. lara tamilien euchs tid ser det ut til å ha blitt en


belwggelse preget av overklassens idealer og boligstandard. Under hovedbygningen som


ligger på Bogstad gard i dag, og som ble reist omkring 1760, er det en bvelvet kjeller som


sannsvnligvis er fra slutten av I600-tallet. I denne perioden ble det opptørt en rekke kjente


og til dels bevarte, holh%ylvkjellere i Christiania.


I h‘t var allerede anlagt el vannverk på Bogstad da Nlorten Leuch dx. overtok. Dette


vannverkets var fromdeles i bruk, men ble kun brukt til sommervann. I .euch harte en


siderenne inn til kjøkkenet i hovedbygningen. Køret ble ledet gjennom bele bygningen tal


Apartementet». Det gikk også en yannrenne tra porten og ned under hovedbygningens


vtstre ende til havestuen. ,d ømmen» midt på gårdsplassen med en kum til å vanne fee ti, ble


også anlagt av Nlorten I.eueb dx.
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Mye tyder på at det helt fra Leuehs tid var utarbeidet en felles plan for gårdsanlegget med


hagen. Gjennom anlegget går en hovedakse fra terrassen ved Bogstadvannet, gjennom


prydhagen, hovedbygningen og gårdsplassen, og avsluttes ved et tårn med spir og fløy i


fonden av gårdsplassen. På hver side av aksen er hovedanlegget symmetrisk anlagt innenfor


en bestemt ramme.


Både hage og hovedbygning er en norsk variant av en europeisk fellesarkitektur


Prydanlegget på Bogstad slik Mathia Collett og Morten Leuch skapte det omkring 1760, var


et barokkantegg med nmslag av rokokko, med frittstående hagepaviljonger. Det lå allerede


en terrassert parterrehage foran hovedbygningen ned mot vannet da Morten Leuch d.y.


overtok gården, men den lå ikke i bygningens midtaksa Hagen til Leuch var derfor en


nyskapning, gjennomført helt etter barokkens prinsipper. Terrassen ved vannet ble bygd i


hagens fulle bredde med et ekstra «huk» ut i vannet som fundament for en hagepaviljong.


Det sies å være Peder Anker som introduserne den engelske landskapsstilen til Norge på


1780-tallet Landskapsparken og de andre hagene på Bogstad sto i særklasse på denne tiden,


men etterhvert kom det flere anlegg av tilsvarende art og dimensjoner også i Norge. Anker


lot de to nederste terrassene i barokkhagen tra Leuchs tid fortsatt ligge i and taksen ned mot


vannet, og satte opp en hagepaviljong på fundamentet som Morten Leuch d.y hadde bygd.


Den moderne hagen i engelsk landskapsstil la han øst for den terrasserte hagen, på odden ut


i varmet. 151denne odden hadde familien Leuch allerede flyttet deler av den eldste våningen


på Bogstad, den såkalte Gamlestuen.


Parken grodde tiI under Karen Wedel Jarlsbergs tid fordi hun ønsket at parken og hagene


skulle være som de var da Pcder Anker levde. Etter Karens død i 1849 ble det satt i gang en


omfattende opprydding med kraftig hogst og tynning i parken. Sambdig ble anlegget sterkt


begrenset i pakt med gårdens nye situasjon som storgård uten gods Gamlestuen på odden,


det lille «vaskehuseb» ved steinbryggen, samt hagepaviljongen på fundamentet ut i vannet


ble revet. I dag sees terrassene som spor i terrenget Ilagepaviljongen ble rekonstruert i 2014.


På Ankers tid ble det dyrket mange slags grønnsaker og frukt i kjøkkenhagen, samt eksoliske


frukter i veksthusene. Veksthuset, planteskolen og hagen var anlagt både til prvd og til nytte


«for d innføre fremmede vekster hl Norge og gjøre dem bekjente hosfolk som enten ikke har sett dem i


utlandet, eller ikke fror at de kan vokse scilangt borte fra sin reffe hjernstavn» (sitat fra Peder Anker


i Hauge, 1960, s. 27).


Det var Bogstads gartner Johann Reinhold Grauer (1756-1819) som var fagmannen bak


etableringen og driften av hagene og landskapsparken. Grauer sies å være den viktigste


tmpulsgiveren for moderne jordbruk omkring Christiartia på siste del av 1700-tallet.


I utlandet utviklet det seg nye og rasjonelle driftsmåter i landbruket. Peder Anker satte på


slutten av 1700-tallet i gang omfattende nydyrkingsarbeider på Bogstad. Han økte selveid og


forpaktet mark med ca. 600 daa. På Bogstad ble det under Peder Ankers tid dyrket ca. 1350


daa, som strakte seg fra portstuene via Fiskerodden rundt Bogstadvannet opp bl Bakk og
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Tangen gård. Vannsvk og mvrlendt jord ble forvandlet Ulbrukbart åkerland gjennom


etablering av dreneringsgretter. Etter at Oslo kommune kjopte området rundt Bogstad gård,


er det lunnet rester av steingrofter fra Peder Ankers tid på Markajordet som ligger ved


Markalaven. I lusdyrgjodsel ble fordelt på jordene, torsøk med nve kornsorter som rug, ble


gjennomfort, og kunstig eng av timotei ble etablert. De mange filtakene som ble satt ut i livet


for å bedre økonomien i jordbruket, ble ikke bare lønnsomme for Peder Anker, men fungerte


også som eksempel for andre godseiere og bønder. Anker bidro på denne måte til viktige
framskritt i norsk jordbruk.


To mg hoy. Beg!;ladrwrrrel og Bogslad gard hakgrumwn. Bilde fra 1923 Folo henlet fra ci:lehhfrr Ile


Peder Anker hadde store planer for driften av godset, og tTengte mer plass enn Morten


Iouch dy. Anker gikk derfor i gang med utvidelser av gårdsanlegget, sannsynligvis


omkring 1778.Store bygningsarbeider ble satt i gang på hovedgården. I Iovedbygningen ble


forlenget med to like, kmgsgående fløyer, men anleggets symmetri ble beholdt. Gårdsplassen


ble lukket slik den fortsatt er. Samfidig ble det opptørt en rekke uthus langs Gata oventor


hovedbygningen. Stabburet fikk sitt nåværende volum. Det gamle fjoset fikk nv innredning


og Morten louchs låve ble utvidet, I hagen ble det oppført et stort veksthus med to rom og to


ovner. I tillegg nevnes i branntakst fra samme tid, en mølle med tre par kvernsteiner like ved


gården. For å få bedre drikkevann ble vannverket utvidet, og bvggingen av de to


steindammene i åpen mur oventor gården, legersborgdammen og Strømsdammen, ble satt i


gang. Vannet gikk i åpen bekk ned UlJegersborgdammen som var inntaksdam tor


varmledningen ned til gården. Det ble opprinnelig anvendt trerør, men i 1889 bygde godseier


Wedel Jarlsberg denne ledningen om og la støpejernsror, slik at gården fikk


trykkvannsledning. 11935 ble gårdens vannledningsnett koblet på den nye hovedledningen


fra Langlivannet som gikk over Bogstads grunn. Den gamle ledningen fra 1889 var fremdeles


i bruk i 1958.







Markalåven, den eneste bevarte av flere utlåver, ble sannsvnligvis opplort av Peder Anker


tidlig på 1800-tallet. Dessuten tikk han bygd IlVe• hlts på Strom og ved legersborg. De to


enetasjes portstuene ved grensen mot Voksen gård ble oppfort av slaggstein fra Bærums


Jernverk. Ved Stubdal på Krokskogen anla Anker et jaktslott, sannsvnligvis i 1784. Det ble


revet i 1880,


Anker engasjerte seg også i driften av bl.a. Bærums Verk. lan gikk inn som bedriftseier og


skalfet faglolk tor modernisering og rasjonalisering av driften. En del av virksomheten ble


flyttet 111Fossum ved utløpet av Bogstadvamwt for å komme nærmere trekullmilene og for å


kunne utrwtte lossen. I ler bK det bygd masovn og stangjernshammer med blant annet


spikerproduksjon basert på bulørsel av jernfra Bærums \ erk. Ft ledd i disse utbedringene


var også etableringen av Ankerveien omkring år 1800, Ankerveien kråsser det som i dag er


kalt Peder Ankers Plass.


Del torste velanlegget som Peder Anker anla og som han kalte Bogstadveien, var strekningen


fra Drammensveien ved Vækero til Bogslad, lele strekningen bortsett fra noen strekninger


filhorende Voksen gård, gikk på Ankers grunn. Veien ble påbegynt i 1785. Etter hvert ble


den fort videre opp gjennom Sorkedalen. Veien var både bredere og bedre anlagt enn den


garnle, med solide broer og gode grof ter. Dette var den torste kjøreveien irm i Sorkedalen, og


er i all hovedsak samme kjorevei med utbedringer som benyttes i dag. IAfter imidlertid lagt


nv vei rundt Bogstad hovedgård. Det hevdes å være strallanger og/eller fanger fra krigen


1808-1809, som bvgde steingjerdene langs veien, som plantet trær i alleene og gTov


drensgroitent3


Foto: EioIIancI Fl lz Albrecht jp pvelius Oslo Musetult


lidde uc portstul Peder An


dolo hentet fra oshilphlerow


duss og dover Sør dal t. 1936.
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Før Peder Anker bygde kjormegen, var den viktigste veien inn i Sorkedalen den store


a Hman naveien, også kalt Hyveien. Dette er trolig den eldste veien inn i Sorkedalen - en


klovvei som var i bru k opp gjennom middelalderen. Den gikk tra Oslo, over Sørkedalen opp


gjennom Langliyassdraget over Stubdat i Åsa, Norderhov og videre. Bvveien, som også


omtales somøstveien, gikk over I limstadjordet, på øskiden av Bogstad Camping, forbi


Søndre og Nordre Skuggen, Stromsbraten og Nialuni. Den vestlige veien gikk torbi Bogstad


skole, Strom og Linober. Ved Ostre lyse gikk de sammen til en vei og tortsatte til Stubdal.


For aI å tram sagtommeret fra skogeiendommene i Valdres, bygde Ånker kjerraten i Åsa.


Kjerraten skulle bidra til å få tømmeret over åsen og vannskillet mellom lyn jorden og


Sørkedalsvassdraget. Fram hl ca. 1950 ble alt tømmeret felt med øks og sag, og det ble


transpiiftert ut av sktigen med hest til fløtningselver eller jernbane.


I arene 1770-1850 tar Bogstad sell num for en tamiliekrets, nwn ogsa tor et stort drittskonsern


og tor norsk politikk Norge var pa denne bden dvhengig av i rnport av blant annet mat. I )et


var lite d vrkhar jord i Norge og belolkningen var spredt. Det var handelen med udandet som


skapte de norske særinteressene og bidro bl at det ble dannet industrigods i Norge. Bogstad


gårds jordbruk ble av underordnet betvdning. Industrigodsenes virke og innkomster var


kny det til skog, vassdrag, gruver og jernverk ur dritte et industrigods var det nødvendig


med spesia Ikompetanse, mange gårder og bygninger. Dette forte Ul at mange arbeidsplasser


ble skapt.


Til Alleen langs SiTAcilahceien m(  1 Erdel mellom alltvn os solthamm. 19 36 I il h /11/ ; Ope


fu Bog,aad gLint, ju nords  den Lik!mi t -d 1940. I oto fh,niet frd rro
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I 1820 besto Bogstadgodset av flere gårder, blant annet i da yatrende Aker ug Bærums lw rrea,


Norderhov herred, Asker prestegjeld og i Nordmarka og Nlaridalen. Godsets mange garder


og husmannsplasser hadde til sammen en stor bvgningsmasse. Skogen utgjorde ca. 550 000


daa. Virksom hetene som Peder Anker drev svsselsatte ca. 140 tamilier knyttet til Bærums


jernverk, masovn og hammer på Fossum og i Nlaridalen. I tillegg kom 200 kullkjørere og et


ukjent antall sagbruksarbeidere, malmkjørere og håndverkere. På det meste hadde Anker ca.


2500 mennesker i sitt brød». Anker sørget tor lege, fast matbusyning og dels boliger for de


ansatte. Det var jordbrukere, jernverksarbeitlere, gartnent, lørn merhoggere og sagbrukslolk.


Dessuten drev han krambodhandel for ansatte og andre som var knyttet til hans mange


virksomheter. For å begrense uttak av tømmer til husbygging ble byggestein laget av slagget


tra masevnene. hjulhus og til og med yaningshus ble laget av slaggstein. Lksempler


tra Ilegstad gard er smia og portstuene. Slaggstein sem bygningsmateriale ble ikke brukt


and re steder i Norge enn i områder med jernverk.


I lerman og Karen Wedel Jarlsberg overtok Bogstadgodset i 1824. Wedel Jarlsbergs


hovedinteresse var rikspolitikken, men han var både storgialseitt industriherre eg greve clv


Jartsberg, noe som krevde mye arbeid og ga stort ansvar


Greven sies å ha vatrt en noystun mann. Denne egenskapen kom godt med når tlet gjaldt


drilten av Bogstad, skogene og jernverkene. I lan kjempet med darlige dder, vanskelig


avsetning tor prodUktene og gjeld tra krisen omkring Napoletmskrigene. Problemene med


matvaretorsyningen under krigen over bev iste greven om at det var yikttg i ir Norge å bli


Foto: Holland, Fr itz Alhrechl ,revelitjs Oslo MLISPI em


nen gamle ocieri ve[.1 tbr Hog. , itt I SI ff 19,36.Foto frff os/ot
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selvtorsynt med Iandbruksvarer. I lan gjorde dermed Bogstad til et mønsterbruk.


Itogstadjordene lå spredt, som de gamle rydningene de var. Det ble dertor bygd blant annet


trea ire utlåver til høvet pa 1850-arene. En nv lave med vannhjuldrevet treskeverk og
kornheis ble satt opp i 183b. Denne laven erstattet sannsvnligvis en tidligere lave med


vanndrevet treskeverk på samme sted, tra Ankers, muligens lamitien luuchs tid. Grevens


låve ble erstattet med en nv i 1870 (se nedentor) Xve jordbruksmaskiner, bl.a. en engelsk


plog, ble kjøpt inn Av stor betydning for dritten ble ansettelsen av forvalter Pettersen som
eksperimenterte med nve drittsmetoder innentor landbruket.


Greveparets ønske var at SorkedaIsgodset skulle skilles fra Bogstad når neste generasjon


skulle overta. Først i 1854, 5 år vtler grevinnens død, ble boet delt mellom arvingene. Bogstad


med 1400daa dyrket mark og 8000 daa skog gikk til den yngste sønnen baron Hermann


Wedel tarlsberg.


barollen gikk umiddelbart i gang med ombyggingsarbeider. I'a I850-tallet bIe noen gamle


drittsbygninger revet og nve opptørt, I li le fjøset med torlengeIsen ble oppført fra nytt av i to


etasjer. 1jøset står fremdeles, men brukes i dag til andre formål. Baronert rev det meste av
ckïi gamle treskelaven som greven hadde satt opp og opptorte i 1870en in stor bygning,


NlaskinIåven, tvers over bekken Ira legersborgdammen Like oventor laven ble det satt opp


en liten inntaksdam. Rester a denne sees tremdeles rett nedenfor Sorkl'llalstatienen.


ble tørt twer et vasshjul som drev vt treskeverk i låven. Gartner18fligen skal også være satt
opp i baronens tivE


bt ni4h ,,Ifbant, Sihirq fri ! 92) er.ittérir,
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Etter at godseier Hermann Wedel Jarlsberg (1851-1914) hadde overtatt Bogstad, ble det rundt


1890 foretatt noen endringer, oppussing og modermsering av bygningene Gårdsdriften


endret seg også I 1886 ble afillefiøseti, satt i stand, noe som ga mulighet for en betydelig


økning av besetningen Jordbruket var ikke særlig lønnsomt, men skogsdriften gikk bra.


Den daglige husholdningen på Bogstad hadde gjennom mange generasjoner vært basert på


gårdens egne produkter. Frukt- og grønnsakhagen med veksthus og mistbenker var


omfattende og leverte produkter både til eierfamilien og de ansatte på gården. I godseier


Wedel Jarlsbergs tid ble det også dyrket frukt og grønnsaker som ble lagret i kjelleren


gjennom vinteren, bLa. løk, grønnkål, purre, ulike typer kål og gulretter. Det ble jevnlig


fisket abbor og gjedde og noe ørret, i Bogstadvannet. Ved skifte i 1854 fikk Bogstad hele


fiskeretten i Bogstadvannet Mest mulig av råvarene skulle produseres på gården. Melk ble


først levert til huskunder og resten gikk til utsalgene.


Godseieren var ikke svært opptatt av gårdsdriften men utførte likevel store utbedringer på


gården i penoden 1890-1895.1 1908-1913 ble det bygd nye hus på bl.a. plassen


Murmesterstua Til Aker kommune forærte han en småskole like sør for Strøm - Bogstad


skole - som ble utskilt som egen eiendom. Dersom skolen ble nedlagt, skulle tomten gå


talbake til Bogstad gård. Denne heftelsen er datert i 1913. Skolen ble nedlagt etter f år, i 1929.


Da Nini og Westye Parr Egeberg overtok Bogstad gård, fornyet de hovedbygningen både


innvendig og utvendig etter planer fra arkitekt Arnstein Arneberg. Bygningen ble i 1916


moderne innredet, og fikk bl.a. sentmlvarme, elektrisk lys og varmt vann.


I 1915 sto det ei smie på gården. Da hestebestanden minket ble smta bygd om til verksted. I


1913-1916 bIe det bygd ny innredning i ittset der det ble drevet skifte4øs og ny forvalterbolig


ved Jegersborgdammen.


Også på denne tiden var det behov for mange folk til å drive gårdsbruket og skogen.


Arbeiderboligene og plass-boligene ble i 1913 ansett som gammeldagse, blant annet fordi


kravene til bedre boliger var blitt høyere. Det store huset på Stremsbråten ble bvgd om fra


fire til to leiligheter. Dessuten ble et m tt en og en halvetasjes hus satt opp på Stremsbråten.


Dette rommet fire leiligheter. Også det store huset på Strøm ble ombygd til å romme færre


enheter. Flere plasser og leiligheter ble forbedret i disse årene, så vel som stuebygningene og


uthusene.


like etter første verdenskrig ble Bogstad attraktivt som sporissted.Golfidubben leide jordene


på sørsiden av Bogstadvannet allerede fra 1924 «Bogstadkameratene» som i en periode


holdt hus i Bogstad skole, fikk ta i bruk Styggedalssletten i 1931, der de etablerte en


frildretts-/totballbane og en liten skibakka Christiania Jægerk/ub fikk av Bogstad gård i 1924


festekontrakt på Søndre Tangen hvor paviljong og sky teHm ble satt opp Pistolkameratene


hadde en periode sin øvelsesbane i et sandtak på Bogstad og Oslo I Speidertropp ble under


første verdenskrig overlatt tømmerkoien «Orneredet» i Høgåsen. I tillegg til dette har det


blitt avholdt konkurranser i langrenn og skiskyling, og det er anlagt en lysløype over jordene
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Colfspillerpå Bogstad.Foto:Ander Vi 1930.


lyfoto over Bogstodgård,fra 1937.Foto P og bygnalgs on i Oslo kommune.
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ved Skuggen. På vinterstid ble isen på Bogstadvannet benyttet både av skøyteløpere og av


ryttere til galopp- og hesteveddeløp. En gang ble det arrangert et internasjonalt motorløp på


isen. I 1934fikk Widerøe anlegge vinterbase for sjøflyene sine ved Bogstadvannet. Det har


også vært avholdt jaktritt på jordene, og kavaleriet hadde jevnlig øvelser på Bogstad da


militæret holdt bester. 1dag benytter også Christiania Roklub, som har klubbhus like nord


for Bogstad gård, Bogstadvannet til roing.


N østsiden av Bogstadvannet ble det satt av tomt til en offentlig badeplass. «Pnvatveien» fra


badeplassen og nordvestover langs vannet er kantet med elementer av granitt og betong i


farget puss lagt der av godseier Egeberg omkring 1928-1930.Sør for badeplassen er det lagt


tilsvarende elementer nede ved vannkanten som et skille mellom vannet og vegskråningen.


Steinene er fra Johanneskirken ved Kontraskjæret som ble revet i 1928, En trapp som nå går


ned til Bogstadvannet, var i sin id inngangstrappen til denne kirken.


Egeberg inngikk i 1937 en avtale med Iovenskiold om at hoyeste regulering av


Bogstadvannet ikke skulle overstige bolten - et merke som står nede ved vannet i parken.


Ven gamle Sorkedalsueic'ir ltmgs Bogstadoannet i 1923. Før det ble lagt elementer ao betong og granitt langs


ocien, slo del slabbesteiner på deler av strekningen. Foto hentet fra oslobilder.no


Ansatte og husmenn knyttet tiL Bogstadgodset


Før Bogstad komi privat eie på 1600-tallet hadde storparten av gårdene i Sørkedalen helt


siden1300-tallek vært eid av larken og senere kongen. Verken kirken eller kongen maktet å


drive all jorden de eide, og bønder fikk leie den jorda de hadde gitt fra seg. Leilendingene
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måtte betale jordeieren leie i form av jordbruksvarer, avgifter, utstyr, mannskap mm. Ut


over dette kunne de bruke og utmarka til egen fortjeneste. På 1600-tallet hadde kongen


behov for kapital, og flere av de store jordeiendommene kom i privat ele. I Sørkedalen var


ikke jorda spesielt verdifull, men med jorda fulgte det leilendinger som var billig


arbeidskraft. Leilendinger ble sett på som likeverdig med selveiende bønder. De hadde ofte


livslange kontrakter som kunne gå i arv, men leilendingen kunne også risikere å bli sagt opp


når det passet godseieren. Leilendingsbrukene hadde som regel mye beitemark slik at de


kunne vinterføre 7-10 kuer, 8-10 sauer, en gris og en hest. Innenfor fredningsområdet er det


registrert få leilendingsbruk, men Bogstad eide de fleste av gårdene i Sørkedalen, og mange


av disse var leilendingsbruk.


På slutten av 1600-tallet og utover på 1700- og 1800-tallet var det befolkningsvekst. 11687


kom det forbud mot å dele bruk som hadde mindre enn et skippund i skyld, og på østlandel


var det i tillegg liten vilje tll å dele opp de store gårdene ytterligere. I stedet vokste det fram


en husmannsklasse. En husmann med jord var en som leide et jordstykke som ikke var


skyldsatt Plassene var leid og aldri eid, de var små i forhold til bruket og ofte opprettet i


utmarka slik at grunneieren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel en kombinasjon


av penger og arbeid, og husmannen sto i et sterkt avhengighetsforhold til eieren.


Ilusmennene sto langt svakere enn leilendingene både sosialt og økonomisk.


Husmannsvesenet ble en måte å skaffe den økende befolkningen et utkomme, samticlig som


bøndene nøt godt av billig arbeidskraft.


For å kiume drive en stor gård som Bogstad var godseieme avhengig av arbeidskraft både,


tor å drive gården, men også for å opprettholde en husholdning på et tilstrekkelig høyt nivå.


Folketellinger fra 1800 og 1900-tallet viser et stort antall ansatte som bodde på gården og


arbeidet som husholderske, tjenere, stuepiker, kokker m.m. i tillegg til dem som arbeidet


med driften av gården. Mange av dem som arbeidet på Bogstad bodde på husmannsplassene


nær gården.


I folketellingene er plassene Strøm, Strømsbråten, Murmesterstua, Jegersborg, Nedre og


øvre Skuggen og Portstuene, som ligger innenfor fredningsområdet, oppført med husmenn,


På plassene under Bogstad hadde mange arbeidsplikt på gården eller hadde andre vrker ved


siden av som var nødvendig for driften, som f. eks, smed, sadelmaker, murmester eller


melkekjører. I folketellingene er de fleste av husmennene oppfort med jord, og i tellingen av


1865 er flere av plassene oppført med 1-2 kuer og i et tilfelle en hest. Det var også husmenn


uten jord under Bogstad. De leide en liten plass mot avtalt pliktarbeid på gården.


Dusmennene utgjorde en viktig arbeidskraftressurs. De representerte både en økende


arbeidsdeling i økonomien og en større spesialisering i sysselsetningen
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Del III. Beskrivelse av parken og hagene
En viktig grunn til at Bogstad gård i dag utgjør et av de best bevarte storgårdsanleggene


Norge, er at parken og hagene fortsatt ligger der i sin fulle utstrekning som en ramme


omkring bygningene mot sør og vest Parken omfatter området i hellinga ned mot


Bogstadvam-let, sørvest for den gamle atkomstveien og tunet. Hagene på Bogstad har fra


Peder Ankers tid ligget innenfor det trekantete arealet nordøst for atkomstveien, sør for


Gata. Her lå også veksthusene. Beskrivelsen av parken og hagene er basert på Madeleine von


Essens bok Bogstad - park og hager til nytte og behag (2009).


Parken


Før omkring 1750 eksisterte ingen sammenhengende park innenfor det området som i dag


utgjør l'eder Ankers landskapspark, selv om Morten Leuch d.y hadde begynt å utvikle den


søndre delen av området. Ved det gamle våningshuset på «Gamlestuodden» ble det bl.a.


plantet lindettær, som fortsatt står. Den søndre delen inneholdt i tillegg en stor kjøkkenhage


og noen karpedammer.


Etter at Johann Grauer kom tilbake fra sin studiereise til England, kunne Peder Anker med


hans hjelp omfonne hele området etter den moderne landskapsstilens prinsipper. Denne


stilarten ble utviklet i England fra 1730-årene som et bevisst brudd med barokkens


geometriske og strengt tuktete former, og ble etter hvert utbredt i hele Europa. Tyskeren C C


Hirschfelds fembindsverk Theorie der Gartenkunst (1. 1775, 2. 1779-85) fikk betydning for


utformingen av parken på Bogstad. Hirschfeld gjengir her de toneangivende britiske teoriene


og beskriver aktuell praksis. Målet var å forskjønne landskapet slik at det mest mulig


etterliknet naturen. I lovedingrediensene i komposisjonen var bolgende, graskledde


terrengformer, frittvoksende vegetasjon i klynger og belter, og vann i form av bekker og


irmsjoer, gjerne oppdemte. DIsse anleggene skulle oppleves ved å ferdes gjennom dem, og et


system av sner førte vandreren fra den ene utsikten til den andre. Ved velplasserte


sitteplasser kom blikkfang til syne i form av tempelliknende hagepaviljonger, statuer av


klassiske guder og helter eller andre iustallasjoner som skulle stemme sinnet til ettertanke og


vise eierens dannelse og sosiale status. Vakre utsikter ble framhevet, mindre vakre skjult av


vegetasjon, og grensen mellom parken og det omkringliggende fandskapet ble visket ut ved


hjelp av såkalte «borrowed views% lånte utsikter


litover på 1700-tallet endret smaken seg i retning av det romantiske, overraskende og


pittoreske, som grotter, eremitthytter og kunsfige ruiner. Samtidig skulle vegetasjonen være


mest mulig variert. Økende import av planter fra Asia og Amerika til Europa gjorde det


mulig med en enorm variasjon i form av vekslende former og farger i blomstring og


bladverk.


Peder Anker og senere lohann Grauer besøkte begge England i siste halvdel av 1700-tallet,


da den romantiske landskapshagen var på moten. Likevel er parken på Bogstad nærmest


klassisk i sm struktur, med de to hovedsiktaksene ut over Bogstadvannet mot sørvest og


sørøst. For å gjøre plass til den nve parken ble kjøkkenhagen flyttet til nordsiden av


innfartsveien. De gamle hagedammene ble integrert i siktsaksen mot sørøst i form av tre


«krumgående» dammer. Sammen dannet disse tilsynelatende en shingende kanal, brutt av


35







en lav kaskade med bro over mellom de to nederste dammene. Den andre siktsaksen


parken omtattet midtpartiet med den gamle prydhagen toran hovedbygningen, slik at


utsikten over vannet mot Fossum i vest og åsene bak ble beholdt. Ny busk- og trevegetasjon


hle plantet for å ramme inn siktaksene. De åpne partiene ble tilsådd som grasbakke med


spesielle grasarter. Gangveier ble anlagt tor rundvandring i parken, og sitteplasser ble anlagt


utvalgte steder. Langs gangene la her og der blomsterbed i graset.


Peh nyanlagle landkapspark?t  på Bugstad, Fredrik Peter5en, kopi etter I rik Rutetsen 1788. I Idlegg tll


den nyplantete seshageganger og en hoit bro. det gande einungshuset slikker opy Ryr


den eldre negehNonen pa Gunle[:luFrlden. I kjøklienhagen -ced sessmnehalspekstIneset Int'd sin


sollangerkonsfruksjon. Foto hentot


Gamlestuodden ble torlenget med steinmasser ca. 20 m ut i vannet, trolig som en brvgge tor


Ierdsel med båt mellom odden og hagepaviljongen. Gamlestuen fikk fungere som Ivsthus i


fillegg til hagepaviljongen. Området i nord mellom I iskerhytten og prvdhagen ble utviklet


senere enn området i sør, og lwr tantes minsten darn for ender og fisk


I'eder Anker fikk fylt igjen og sådd Lilde to ovre terrassene i prydhagen foran huset, men


beholdt de to nedre. På towenhaupts akvarell ses to loyhytter, og på torrassen ved vannet


klipte bosketter (eg..diten skog») av lindetwor, som det fortsatt er 14 igjen av. Iwngs ostsiden


av prvdhagen kan det so ut til at Anker beholdt en lindeallO som Nlorten Leuch d.v. hadde


plantet. Hvis Karen ikke endret noe i tarens park, tikk alleen trolig stå holt til baron Hermans


tid. Det er i dag ett lindetre igjen av alleen overst mot hovedbvgningen, trolig parkens eldste


tre.
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AAvarell ao grer Gid:hdf Ldwridaupt, Arifiuiigt p Bogstad drene 1808-09 I ovhIdd,td, lindehoskettene (ig


lang5 05Isi1en av prvdhagni er tydelIglranIstilt. Foto Izeidot fra odobildedrio


l'eder Ankers store interesse for botanikk gjenspeiles i hans planteliste tra 1792, opprinnelig


skrevet bi Christopher Hammer, gjentunnet omkring 2005 i Vitenskapsselskapets hibliotek i


Frondheim. Listen omtatter en rekke innforte, eksotiske arter som vokste på Bogstad, til


sammen 71 lignoser (busker og tray) på friland, 70 stauder og 49 veksthusplanter. Det er


hittil ikke tunnet noe kart som viser hvor vekstene var plantet i parken, og det tirmes heller


ikke noen titwarende hste i Bogstad-arkive4 Beskrhelser fra fagfolk og en rekke andre


Cd. Faldkrwd: fra 1827 iyd( d. I-oto hentel fra oslobihlerdio
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gjester på Bogstad bekrefter den spektakulære plantesamlingen. En stor del av Lignosene var


rasktvoksende amerikanske arter som var introdusert i Europa på I700-tallet. Mange ble


plantet ikke minst for å teste deres eventuelle økonomiske verdi. Bare 4-5 av Ankers bwr


finnes fortsatt i landskapsparken, i tillegg til rester av urte- og grasfloraen.


I Ilmedinp  nixrn


2 L'Ilimv11..


Ikr x,rnie dn-hoi


4 Hoirthrud/snr,


l'Ioxerrupp


/ ,


:N., r • ‘.


II.


Us.
I I L.-.5thus.


12. Sineplasser


Drinuneiir


Gwirle Hoprad • reopnbrirjer g.J


I Garnecturnaldrh rere, Illerl(f ),.;


'fr•


"." (•"”"'l ":"4nr". '


Kart over Bogstad 1867 etter baron Hermans oppnidning i parken, tegnet av Eyvind Dahl. Havedstrukturen i
PederAnkers landskapsparkmed åpneog lukkete partier er beholdt.Alleen serøstfor prydhagen, vaskehusetog
Gamlestuen (Gamle Bogstad)er borte. To sitteplasser og et nytt lysthus (11)er tegnet inn. M. von Essen:
Bogstad - Park og hager til nytte og behag2009.
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I- tter Peder Ankers dad gjennomgikk parken tlere endringer uten at den mistet sin


hovedstruktur. Under gjengroingslasen i grevinne Karens levetid gikk antakelig mange av


de mindre hardfore Iignosene ut, også tordi det var en periode med ekstrernt Li Ide intre.


dter at baronllerinan Wedel Jarlsberg og tamilien flyttet til 11ogstad i 1854, sorget han for en


krattig Mdming og opprvdning i vegetasjtmen. lange av de rasktvoksende trmrne ville da ha


nådd sin beste alder. I til egg rustet han opp hagegangene og drenerte parkem I Ian plantet


også inn nve lignoser som ikke er nevn ti andre kilder, og som ikke ble innført til I:uropa for


midten av 1800-talled bl.a. pyramidealrn I /er Gamlestuen hadde stått, viser kar teL fra 1867 at


det ble anlagt tennisbaner. Av kartet går det også fram at parkens struktur ble beholdt og


orsterket, og at pn-dhagen foran hovedbygningen ble utviklet med en rekke nve innslag.


I ler viser kartet to nve sitteplasser og et Ivsthus, uten at disse har kunnet dokumenteres


neerlute. Det ble anlagt tIere bIonisterbed for eksotiske planter, og det ble plantet busker og


klatrevekster ed den nve hagetrappa l)g langs tasaden. P terrassen ved vannet lantes ne


sirkulære bed med store urner på pidesta IIer. I errassen var belagt med grus med en kant m-


gras mot vannet. Ierman og Ninni satle si Et hdsh-piske preg pa parken, men i


overensstemmeltil` med dens opprinnelige karakter.


Under godseier i erman og hustruen eiertid tra 1889 ble det ikke gjort slarre


endringer i parken ut over vedIikeholdstvnning. Foran hovedhvgningen ble buskmle og


klatrevekstene fjel neI på grunn av tu ktighet i bygningen, Mdig også enkelte traer, mens


Ved den nve broen :rer - den krunig,lende ban,11-er ,frf pldnjet utni rekbe artene ac .1ander o;;


bloni,h-mde husher sorn 1ur Peder Aukery, plan I 1791 UnttlisNrnde, apmndete bed med i


nndlen innrannnet ,Linder lang[; kanteire urn-el nmslag i engelsbe land,kapsparker rgi ul len ao


Foto. © Melle Lggen, 1.6.2014.
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blomsterbedent• ble beheldI 1 tter godseierens ded i 1914 bh• datteren int eter av


 dmmen med sin mann 1Vestve Parr Egeberg satset hun stert pa ierretnIngsmessIg


gartnentIrut. Prå dhagen ble boIdt i stand. g titt ble anlagt en det tenmsbant•


CandektutItlen. Plenartstlet rundt hovedbågningen ble nee utv klet da det ble skaItet


motorkbpper. I kimmene ble tå It igjen i tamilien I gebergs tid t en store, gaulle trter talt i


storwer. Nled vanskeligere lider og mindre arbeidshjelp gikk parken inn i en nv


gjengromgstase. Westve I geberg beskrev selv parken som et es iIdnisse etter il eiendommen


ble overdralt til Rogstad titittelse i 1955.


ar en stor oversekt ktedegen vegetakjon som bjork og gran i parken Lii det


omIaltende I orsknings- ttg reskumenngsprosjektet lor parken ble katt i gang etter ar 2000.


I tter arkeek Tdske undersokelser i 2003 og 200-1 ble sentrale eIementer som ••11en


kruntgaentle kanal•• med kaskade og bru gjenskapt. Det bk• giCulltffillort inonitallende


benning i trelåestandell g deretter en imiplanting at trud, busker og stauder ir,, l'eder


. nkers tid. I /er de opprinnelige artene tkke kunne skatlå.s, eller apenbart i ar lor lWrdige,


er det brukt sa like planter som mulig. lik•rsom tlen opprinnelige plasseringen av vekstene


er ukjend bvgger planteplanen på en tolkning dv hagens struktur tle interne siktlinjene.


I /en gkutplantete åegetasjonen blir I ulgt opp lor å se hva som klarer seg og hva som må


skittes ul.


S0111forlipig SI,te L'I`,e i ubetklInju,en av parken er iskerhvIten restaurert, og in Ily


ha•ehagepas iljeng pa I undamentet til det tidligere pà •huket • ut i Bogstath annet ble innviet


julu 2111I I denhlt, sammenbengen er resterende lintletrudne i beskettene pa terrassen


kkarei kraing ned halv hovde. lor bade a prot t• a hirlenge trxrnes les end og


gleriskape f rdpdrsidnene denne delen anlegget







Plaiiierlaii for Bogstad 2006 som grimtilag for restu ering u£ ndskupsparken og luigen. Utarbeidet Arme


Kuunin og Medeleine con Essen.


HaRene


Beliggenheten og omfanget av Peder Ankers kjøkkenhage sørøst for Gata kommer klart fram


på kartet lra 1867. Dette arealet ble brukt som nyttehage siden slutten av 1780-årene, og det


korn etter hvert fiere generasjoner veksthus og drivbenker Hagen ble inndelt i kvarterer som


ser ut til å ha blitt beholdt så lenge det ble drevet nyttehage her, det vil si til 1950-årene.


Delme hagen lor frukt, bær og grønnsaker var en stor attraksjon på Bogstad, noe Peder


Anker gjerne viste sine gjester på linje med andre seves digheter på gården I Ankers tid


fantes to veksthus langs Gata, vendt mot sørøst, og et svanehalsoransjeri vendt mot sør. Det


var også drivbenker for blant annet meloner og ananas. Anker hadde også en planteskole for


å dyrke fram og selge eller gi bort planter. Denne lå trolig også nord for innfartsveien.


11860-årene rev baron Herman bestefarens gamle oransjerier, med «ruter mot hagen og


ryggen mot Gata», vis a Hs stabburet. Det nye som ble satt opp var et forseggjort veksthus,
30 in langt og 5 m bredt, med tre avdelinger lengst sør ved Gata. Avdelingene inneholdt


vinstokker, klatreroser og blomster og dekorasjonsplant, utelukkende beregnet for


herskapets behov. Oransjeriet lå i midtpartiet. 1kjøkkenhagen fantes også et helt kvarter med


drivbenker, og overskuddsproduksjon fra gartneriet ble solgt. Produksjonen av
blomsterplanter til eget bruk ga ptydhagen foran hovedbygningen et overdådig preg. koran


veksthuset ble det også anlagt blomsterbed, og det ble satt opp plankegjerde mellom


kjøkkenhagen og Gata.
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Ingen store endringer i nyttehagene ble gjort for i Nini og Weslye Egebergs tid etter 19


liaron 1lermans veksthus ble revet i 1925..1re år senere sto fire nve veksthus ferdige mei.1


Io iii 1000 kvm for blemsler, tomater, agurk og druer. Disse veksthusene lå viii ke lett på


pla kegje rde I mot Gata, mens bakmuren til det garnle veksthuset parallelt med Gata ble


beholdt. l'oran denne muren ble det anlagt vn stauderabatt, helt i tråd med tidens engelske


mote. Drivbenker med 100 vinduer var i bruk til den omlattende salgsproduksHlen som


bgeberg drev ti1193k Da ble gartnerianlegget forpaktet av gartneren på Begstad.


I dag står ingen av veksthusene igjen på Rogstad gård, bare murhuset som hi omlattet


tvrrom. Etter 1950-årene har hagearealet ligget som en sammenhengende grasbakke med


enkulte truktbyer, etter hvert også med lekeskulpturer og benker og bord lor besokemle. De


senere årene er de nordostre delene av omradet iglen tatt i bruk som hager til dvrking a‘-


torskjellige slags planter, anlagt og skjollet av Fri il Eige organisasjoner.


mard» ;1d; tur  Oltr pa Bog:tad, g >0111'1" krtlhp'


!rr ar t21 dr. -.1zir i del ut tør iiiiiIïi'fiiig Folcd 11;He E&;eiz
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Del IV. Beskrivelse av de enkelte bygningene


Bogstad gård - hovedbvaning (fiøs låve m.m.)  


Bygning 80960816


novedbygningen på Bogstad danner, sammen med en rekke sammenbygde
bygningskropper det lukkede hovedanlegget. Rundt det lukkede gårdsrommet ligger


foruten herskapets bolighus henerboliger, brygger- og bakstehus, vognremisse, stall, fjos
med høyloft og det gamle hønsehuse m_m. De ulike bygningsdelene har delvis forskjellige
konstruksjoner og er oppført i noe ulike materialer. Med unntak av fiøsfløyen som ligger


nordover fra hovedanlegget, og cr oppført i upusset tegl, framstår hovedanlegget som et
samlet, pusset murkompleks De ulike bygningskroppene i hovedanlegget har litt ulik
taktekking, men takene som er synlige fra ankomsten, parken og gårdsplassen er tekket med


glasert taktegl. Gårdsrommet har grusdekke Bygningsdeler som er synlige i fasadene, som
for eksempel dører og vinduer, er av ulik alder, fra barokke brede en-fyllingsdører til nye
glassdører satt inn på sent 1900-tall. I lovedbygningen med herskapets bolig er i all hovedsak


uendret etter 1955. Vognremisse, enkelte rom for Renerskap og arbeidstolk, samt
bryggerhuset framstar også slik det gjorde før denne delen av anlegget ble museum.
I Iovedkonstruksjonene er for det meste bevart i hele bygningskomplekset, men store deler


av driftsbygningen ble innredet hl besøksgå,d, museumsbutikk, selskaps- og
konferanselokalelokaler på slutten av 1900-tallet.


Til tross tor endringene i driftsdelen er hovedanlegget svært godt bevart og uvanlig intakt.
Hovedanlegget er en unike historisk kilde i seg selv, som del av Bogstadgodset, som
arkitektur og for forståelsen av norsk overklasses livsførsel fra 1700-tallet og fram til cn 1950_


Bygningene har stor opplevelses og formidlingsverdi.


IJcc'dbguingen på Bogsbi,Leto: Anders Bee 1916.
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HaRepavitiongen
Opptørt i 2011.


I lagepaviljongen er en nv rekonstruksjon basert på turm og spor i bakken, og eldre malerier
og tegninger. Den har en klassisistisk ufforming med doriske søvler og pdastere, lunettvindu
i gavlen og empirevinduer på langveggene. I all hovedsak er hagepaviEjongen oppført etter


vår bds byggemetoder med moderne konstruksjoner, materialer og detaljer som uhøvlet
panel, delvis bruk av skruer, moderne dørhengsler, planglass i vinduer ete. Grunnmuren er
fundamentert på betongplate. Hagepaviljongen gir imidlertid et troverdig inntrykk og er et
viktig element i hagen.


Fiskerhytten 



Bygning 81839115.
Oppgis å være opptørt mellom 1875og 1900, men har eldre tommerkjerne.


Fiskerhy tten har et kvadratisk grunnplan med tømmerkjerne, sannsynligvis sinklattet da
lafteknutene ikke er svnlige utvendig. Rundet tommerkjernen løper en svalgang på alle
husets fire sider Huset står i dag på relativt små holdsteiner, som igjen står på nv


betongpla te. Eldre bilder viser imidlertid at nordvester hjørne sto på en steinpilar ute i
vannet. Fiskerhytten har en enkel sen-empire/nv-romansk/sveitersbIsuttorming og er


fargesatt i henhold til dette. ltvendig er den kledd med liggende uvanlig utformet
perlestavliknende panel, stav på begge sider av panelbordet og en ca. 3em bred


“underhgger» mellom perlestavene. 'faket er tekket med enkelkrum tegl. Rå flere gamle
malerier og tegninger er Fiskerhytten vist rød, med pyramidetak. Det er ut fra disse bildene
ikke mulig å fastslå med sikkerhet om Fiskerhytten også da hadde svalganger Fiskerhy tten


er i god teknisk stand etter at den ble restaurert i perioden 2013 -2014.


1-iskerhytten er au ten tisk i lorhold til nåværende utforming, med enkelte nvere reparasjoner
og nve bygningsdeler. Den har et eklre vindu nkg nord, med rokokkobeslag og labankdor


med rombeformer panel på utsiden og1700-talls lås og hengsler. Døren kan være eldre enn
øvrig fasadeutforming. Bruken av huset synes ikke særlig godt dokumentert eller kartlagt,


I lagermilionvn. Foto: Rard bn


46







Fiskerhyl len 1ot( trt 7 og Bard I zngz'rrndslu'n 121 n, 27.3.2014


og 26.5.2014.


Portstuene
Porkluene - OsIre og yestre - er portsWene til Bogs tad gård. Opprinnelig markerte


portstuene inngangen til Bogsbet gård, mens selve rByveierr' fra Sorkedalen gikk over


inen bygningen er et viktig elernent i parken. Den har Dolig hah både nv tetunksjon og vært
et eksohsk innslag i landskapsparken.
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I limstadjitrdet, dagens Bogstad 'amping oglorbi Ltkuggen og Stromshrateru Husene er


trolig opplort i I'eder A nkers tid, det vil si mellom 1772 og 1824. I en artikkel tra 51.1 lalva rd


1%1 antas det at tre lorpaktningsavtaler mellom Rogslad og Voksen, tra 1790, 1791 og 12/8


trolig toranlediget ht ggmgen av portstuene.


Iktt11t Ilk.% 11111d lertid ingen brukere på nool plass med navn som Bogstad portstue /


ptrtstuene pi,rtnerstuene ved manntallene 182, Is4 . 18So eller 1S4-1, eller i Krkebokene.


I ieller Ikke ledendingsoversikten td liogstadgodset I ra 1s2S nevnes nostn slik plass


1midlerud Itrutes det et skitte pi Bogstad Portstu• datert II septemtsm 1S47 etter at dode


hustru Bandi. \ rnesdatter. Enkemann og ekteparet er i mann tallet tor 1S4 nevnt pa onet


i Sutkettalen I orvet kan vanskelut lvtv noe annet enn plassen toran portstuene p P.ttgstad


)en torste sikre intormasjonen om brukere N Porktuene er ellers tra rnanntallet 1Sol. 1/3


ar det 2 tantilier i portstuene, en pa ostre en pa vestre.


l'redrik \ ndersen og Anne \ lartine Knstoltersdaller var lk torste brukerne pOstre


Portstue. I er nevnt til plassen ved manntallet 1861 og fra 1874 tinnes en husmarmskontrakt


som Imtdrik inngikk med Bogstadgodsets eier baron I terman Wedel Jarlsberg.


Ved manntallet ISol tinner vi ekteparet Andreas Kristot lersen og Karen Olsdatter som


Iiisniariiistelk p Vestre Portstue ndreas ar sonn at Kristotter Matlusen, som var


skomaker pa Ugstad mellom 18 O og1S4'o Ved tolkt•tellingen 1Sni var det tohannes


Andersen og laren I Iermansrlatter som ar husma nnsloIk på plassen. Nlaren var tra Itatrum


lernverk der laren var -arbeirler••. I olketellingen tri ISit5 viser a t det da var 2 kuer, 2 `,41:11t.`r


OgI gris pa Vestre Portsrue. I tillegg dt rket de litt gg, havre og poteter.
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Portstuene - Østre og Vestre 



Bygning 80959664 og 80959672.


Oppført av Peder Anker ca. 1800.


Portstuene er oppfort i slaggstein og har tilnærmet kvadratisk grunnplan og helvalmet tak


De står på en svært lav natursteinsmur som er pusset. Begge portstuene har nvere tilbygg,


den østre mot øst, den vestre mot vest. Ilder bilder viser imidlertid at portstuene også tidlig


på 1900-tallet hadde slike tilbygg, men det er grurm til å tro at disse ble revet og erstattet


med nve midt på I960-tallet. I enden av begge tilbyggene er det opptort garasjer_ Takene på


de opprinnelige portsffiene er tekket med glasert flat tegIstein som antas å være fra tidlig


1900-tall. Tilbyggene har henholdsvis enkeltkrum, glasert taktegl på den vestre porMten og


sval t sernentstem på østre. Vmduene i de opprinnelige stuene har samme beslag og detaljer


som vinduene i tilbyggene. Det er derfor grunn til å anta at disse er samtidige. Pipene ser ut


til å være ommurt over tak, men ikke samtidig. Begge har relativt store pipebeslag som trolig


ikke er i henhold til opprinnelig utforming. Pipa på østre stue vurdews å være eldst.


Takfoten er kledd med profilerte bord og er ikke pusset trekning.


Pussmarkeringer i asadene inn mot Sorkedalsveien på begge portstuene viser at stuene har


hatt inngang fra Sorkedalsvegen. Inngangene kan sees på eldre foto.


Portstuene framstår som godt vedlikeholdt i eksterioret. De er svært viktige deler av


anlegget og understreker gårdens sosiale posisjon, økonomiske styrke og areal. ht over dette


viser de hvor langt utentor selve tunet og hovedanlegget byggherren anla porten og grensen


lor selve hovedgården. Portstuene skiller Bogstad gård fra omkringliggende eiendommer, og


viser med tydelighet når man ankommer gården.


F .Shry Bril! i Lihwrg R,ks ,kirtii. Ti 2014. og Biird Langrand1,11 Rikr.antrkearen,


27.5 2014.
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Ishus


Bygning 81536881.


Oppført mellom 1850øg 1873(Askeladden).


Ishuset er en liten, tilnærmet kvadratisk bygning med saltak Det er oppfort som en


reisverkskonstruksjon med sperretak. står på en steinmur av tilhugd naturstein med


spekka tuger. faket er tekket med enkeltkrum taktegl. tasadene har enkle


sveitserstilsdetaljer, blant annet perlestavpanel av smale bord med noe ulike bredder.


Hjomekassene har avtasede hjørner. Dora, som er en labankdor, har utvendig profilert panel


lagt i rombeform_ Den har kraftige håndsmidde og utenpåliggende dørhengsler med


historiserende utforming i gotiske forbilder.


Ishuset har ingen synlig endringer i eksteriuret. Med unntak av at salebenkbordet heller inn


mot vegg, noe som tyder på råte i bunnsvilla, antas huset å være i teknisk gud stand. Det har


stor historiefortellende verdi, da det etter all sannsynlighet er få ishus bevart. Ishusene er


også vitnesbyrd om en industrialisering av både landbruk og hushold.


Stabbur


Bygning 81556903.


Ombygd melIom 1850og 1875(Askeladden), men trolig kjerner fra 1700- og 1800-tallet.


Stabburet består ay minst to tommerkjemen Bredden på de ostre novkassene på


langveggene viser at det ligger to latteknuter inntil hverandre bak innkassingen. Bygningen


har imidlertid en sammenhengende og ens takkonstruksjon, et sperretak med prolilerte


sperreender og åsendet Stabburet er kledd med ca. 20 cm bred perlestattpanel og har ellers
enkel dekor i sen empire / lidlig sveitserstil. Dorer og vinduer er sambdige med ovrig


uhændig kledning og detaljering. De tre trappene er hengslet på durenes


bunnkarm/dorstokk og kan heises opp foran dorene. Denne losningen er uvanlig, mcll ser


Ishusel. Foto: Bård TangrandrIi Riksanlik0aren, 26.5.2014.
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ut til å være samtidig med eksterioruttormingen. 'Faket er tekket med enkelkrum tegl. Alle


stabbene under buret er murt i tegl.


Stabburet ser ikke ut til a være ombvgd eller endret etter at det likk den størrelsen,


takkonslruksjonen og detaljeringen det har i dag. Det ser heller ikke ut til å ha alvorlige


skaden Stabburet er en viktig og godt bevart bygning i hovedanlegget på Bogstad. Det


torteller om gjenbruk av eldre bygningskropper, tilpassing til nve og arkitektoniske
torbilder, og det viser volumet av mat og handelsvarer som skulle håndteres,


•bibburet. Foto: Bard I ziigii,llhn C Riksantikruriii , 2 32011 og 4.6.2014.


Murhus med fyrrom for veksthus


Bygning 81556911.
Oppført i 1928.


Tksisterende bygning er rester etter et større veksthusetanlegg, men brukes i dag som et
lager. Da det veksthusaniegget vi nå ser rester av var på sitt største, besto anlegget av tre


veksthus som lå sørøstover tra nåværende bygg og ett veksthus som lå nordostover, i
torlengelsen av eksisterende bygning. Detaljer som dørhengsler, dørklinke, vindushengsler


og beslag var vanlige på 1920-tallet, og bekrefter at bygningen er oppfort omkring 1928 av
og Westve Egeberg.


Den stående delen av veksthuset er oppført i plasstopt betong med sperretak. Avtrvkk etter
torskalingen er tortsatt svnlig i tasaden. Vindus- og dørkarmer er satt rett inn i vegglivet,
uten foringer eller gerikter utvendig. Utvendig har bygget spritpuss, Taket er tekket med flat


taktegl, trolig fra Alna teglverk. Porten i nordre gavlvegg er restaurert og porten søndre er


rekonstruert. Bryggerpanna som står rett vest tor huset, inne i dagens kaninbur og hønsehus,
antas å ha hatt en funksjonell tilknstning 61bygget. Eldre bilder viser to høve piper, Den ene
har tilhørt omtalte murbus, den andre et mindre hus lengre sørvest som nå er borte.
Gjenstående murhus har blant annet hatt en gavl på veggen mot hagene.


Huset har et enkelt klassisistisk formspråk uten særlige detaljer ut over uttorming av


bygningsdelene. Det kan sees noen pusskader i fasaden samtnoe råte nederst på døra som
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sitter i nordre langvegg. Ellers ser bygget ut til å være i god teknisk stand. I )iverse


avbildninger og fologralier viser at det har ståll flere generasjoner veks(hus på Bogstad fra


Peder Ankers tid og utover. Eksisterende hvgningsrest r effeste lett svnlige spor etter den


omlattende utprovingen og produksjonen av prvd- og lly tteplan te r stun i flere generasjoner


ble drevet på Bogstad bygningen slik den star i dag, er ikke umiddelhart lett å torstå som del


et veksthusanlegg. l)et blir dermed desto viktigere å sikre og tormidle denne delen av


Bogstad gards historie.


Sfras
; rren B.ir (I I ari, c lf 2' i 2014  ,;.; 27 3 21.114
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Smie


Bygning 80961367


Oppført mellom 1775 og 1800 (Askeladden).


Srnia og verksteds-/garasjehvgget er sammensatt av to bygningskropper. Fra øst mot vest


ligger henholdsvis verksted, smie og dobbeI garasje/verksted. Mot garasjens/verkstedets


srstvegg er det i tillegg bygd til enda en garasje med pulttak. Denne vtterste


pulttaksgarasjen inngår ikke i tredningen.


Ytterveggene i verkstedet og smia er i hovedsak murt av slaggstein med noe tegl. Garasjen


mot vest oppført i tegl, I lele bygget er pusset, men slaggsteinen og konturene av dem er


synlig både midt på nordveggen og på østre del av sørveggen. Huset har en


sperretakskonstruksjon og taket er tekket med enkeltkrum taktegl. Pipene er pusseL


Portene smia har syntige ramtreskonstruksjoner og diagonalstilt panel i fyllingene. De


handsmidde hengslene med nvgotiske avslutninger og opprinnelige dorklinker indikerer at


portene er fra sent 1800-tall, eventuell tidlig 1900-ta Il. De håndsmidde hengslene i enkel


historiserende stil, une ttv in d ue ti vestgavlen, samt det stopte gulvet nied smoregrav, tilsier


at garasjebygget er oppført omkring 1920.


Bygningen har noen pusskader, og enkelte takstein har falt ned. Det er behov for ettersyn og


STInåreparasjoner, men bygningen vurderes å være i god teknisk stand. Sorkedalsveien ligger


utorsvarlig høy opp mot østre gavIvegg.


Bvgningen har hov kulturhistorisk verdi både ut fra konstruksjon og materialbruk, og som


sjeldent bevart bygningstype ved storgårder og på gods. Smia er viktig arkitektonisk i


torhold til Gata og dri ftshygningene pa Bogstad, og som del av det godt bevarte


uthusmiljoet. Bygningen dokumenterer en av de mange og varierte arbeidsoppgavene som


måtte håndteres på godset og hvilke tdike håndverkere som var ansatt tor å dritte anlegget.


Slaggsteinen kommer hoyst sannsvnlig tra Bærums verk som en periode var en deI av


godset, og vitner således om utnyttelsen av ressursene som rest- og biproduktene utgjorde.


Smia. Toto: liård LangvamMen Riksfin rni, 26.5.2014.
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Gata 



Bygning 80780184.


Gala pa Bogstad var opprinnelig et langt sammenbygd uthus med Ilere ulike funksjtmer,


som lot eksempel boyloft og lagre..trolig besto den også av ulike bygningskropper plassert


ener hverandre. 1lele gata brant 11978, men den ble gjenoppfort med et rekonstruert


eksterior i 1980. Deler av grunnmuren og en storre hvelvkjeller er fortsatt bevarte rester etter


bygningen som brant. Særlig er hvelvkjelleren av interesse da den antas à ha vært vintedager


tor 51.a. eksotiske og lite hardtore prvdplanter. Det har ikke vært mulig å finne god og presis


dokumentasjon orn gata for brannen. I dag huser gata Inkaler for blant andre en


mobeltapetserer og lor Unikum.


(.aidi 1975. rato: Byann


1975 Bywil
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Gata og rested av /welr'kfelleren uiidcr Cata. Folo: BcirdLanguandsli Riktantikuaren, 26.5.2014.


Maskin(åven 



Bygning 81556938


Oppført i 1870.


Maskinlåven på Bogstad er en usedvanlig stor tappet bindingsverkskonstruksjon. Låven er


oppført i to tulle etasjer, der første etasje stedvis ligger så høvl over bakken at det dannes


lagerrom under. I loftet, over de to etasjene, er det gjennomgående kjøring. Låven er kledd


med justert glattkant i ulike bredder. Den er lundamenterl på tørrmur som stedvis er


spekket. Hele låven er tekket med enkeltkrom håndbanket taktegl. Låven er et av få bygg på


Bogstad som forEatt er mall med komposisjonsmaling, noe alle sekundære uthus av tre nok


har vært tidligere_ Det sitter håndsmidde hengsler på alle dører og luker.


Under låven går en mult renne av naturstein. Den er bvgd for å lede vannet i bekken fra


Jegersborgdammen inn i laven slik at det kunne gi kraft til drift av treskeverket, muligens


også hI annet maskineH. I nordre del av den lange suarvestveggen er det hull i kledningen


etter sperreender. f rolig er dette spor etter et tilbygg eller overbygg på plassen foran laven.


Ut over dette er det ingen synlige spor som indikerer vesentlige endringer i fasaden, heller


ingen nyere åpninger. Enkelte luker i vestre langvegg er blendet eller kledde igjen.


55







Maskiniåven ser ul til å være stabil. Den antas å etere i goil teknisk stand med unntak av


nordre lat ebru og del skadet og manglende takstein. aven er viktig kullurminne i seg


seIv, både hirth den har en Idar og viktig tunksjon i torholdt til gårdsdriIten og viser


satsingen i Mrdbruket mot slutten av I800-talleh Den viser også en mekanisering og


ettektit isering som kjmmetegner Liden da laven ble opplort og eiers tro pa nvvinninger og


eltektivt Iandbruk. \ s det store antallet 1800-tallslaver som har ligget rundt Oslo er tå


bevart, og de bevarte er mange sterkt endret og ikke lenger Iesbare i torhold til


opprirmelig Iunksjon i ig dritt Nlaskinlaven er dertor as hov kultu rminne nI i både stim


enkeltobjekt og som deI av Bsigstad gård.


Ala,h1n1doeu. 1 11 hAoorer4 1473 roocr,1 til otghlnol, i 64n1 loing 41‘heu 11441/4.4H1I 14


ogJo52014
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Gartnerbolig


Bygning 80959737.


Garberboligen er trolig et reisverksbygg, reist på en pusset mur med støpejernsvindu fra


omkring 1900. Utvendig er huset kledd med justel tømmermannspanel. Det har en ny


veranda på sørveggen, men denne erstatter en veranda som i henhold 61fotodokumentasjon


trolig er oppført på 1960-tallet. Taket er tekket med enkeltkrurn takteg1 1likhet med øvrige


fasadelementer er vinduene nyere, antakeligvis fra 1960-tallet. Pipa er beslått


Garberboligen er i god teknisk stand. Den er viktig som del av den totale bygningsmassen


på Bogstad. Boligen dokurnenterer at gården hadde egen garber, samt hvilken posisjon han


eg arbeidet han utførte hadde blant de ansatte ved godset.


er(Ir oligen ot omkring 1970. og Bärd linignandsnen Riksw tikva ren, 26.5.2014.


Gartnerbolig - uthus 



Bygning 80959745.
Oppført omkring år 1900.


Uthuset ved gartnerboligen er en reisverkskonstruksjon, delvis oppført på spekket


natursteinsmur. Vestre del av uthuset er i dag innredet til garasje og det er satl inn


garasjedør i sørveggen. Takkonstruksjonen har kraftige åser med protilerte ender og


sperrelunner. LTtvendiger uthuset kledd med tømmermannspanel av grove dimensjoner,


men med ulike bredder. Panelet er trolig håndhøvlet og med avfasede hjørner. Taket er
tekket med enkeltkrom håndbanket taktegl. Ut fra beslag og profiler antas vinduene å være


fra mellom 1930 og 1960.


Med unntak av noe råte nederst på enkette Medningsbord, ser bygningen ut til å være i god


teknisk stand. Den er kulturhistorisk viktig som del av tunet ved garberboligen, eg vitner


om at gartneren hadde egen planteproduksjon og muligens eget dyrehold.
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Forvalterbotig (Smiebakken)


hvgning 80959710.


Oppfort ca. 1915.


Forvalterboligen er en nvklassisistisk villa med 1700-talls barokkforhilder. 1luset er opplort


som en reisverkskonstruksjon på pusset grunnmur. er Idedd med hovlet vekselpanel


og kvaderimiterte hjornekasser.laket er tekket med original Crl kelikrum tegl. Pipa er trolig


original vInduer, med unntak av de som sitter takarkene, er skittet. Nled unntak av


vindusutskittingen, ny inngangsdor og et fite tak over trappa, er det ikke gjort vesentlige


endinger av eksterioret.


Forvatterbotig uthus


Bygning 80959729.


Oppført ca. 1915,


li thuset ved forvalterboligen er oppført samtidig med villaen. I /et har samme nvklassisistisk


formspråk og samme detahering. 11uset er oppført som Cii reisverksk( His in ti ksjon med høvIet


vekselpanel og tak tekket med enket tkrum taktegl. Alle vinduer og dkInu, samt


ped gartnerbdigen EtL BirI Lang Rik,anhApiire,


Ton illerl )11gelt(timieha n) oto: Byuitikcurci, 197, og Bård I 1.1wir
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garasjeporten, ser ut til å være tra opptoringsaret. Uthuset er uendret og i god teknisk stand.


Selv om hvgningen er underordnet og har en mindre viktig tunksjon, er den interessant.


Originale detaljer som vinduer og taktegl er bevart, i motsetning til på mange av de mindre


bygningene på Flogstad hvor dette er skiftet, lithuset gjor dessuten villaciendommen


komplett tra oppføringstiden.


red I m:,Iltert,o1 Bwantikr, 1975, og aird R wild,,vren, 2732014.


Jegersborg - våningshus


Bygning 80959753.


Vaningshuset pS Legersborg er sannsvnligvis en reisverkskonstruksjon. Det er ikke toretatt


undesokelser i forbindelse med tredningen, men ingen lalt eller novkasser er synlige i


fasaden i dag. Utvendig er huset kledd med tommermannspanel, uhovla over- og


underligger av lik alder, men hovedsakelig skåret på sirkelsag. Grunnmuren er av


naturstein som er pusset. aket er tekket med nyere sementstein og pipa er kledd med


me tallplater. Ut fra beslag og profiler på vinduene, antas disse å varre fra I950-tallet eller


senere. På bygningens sorside er det satt opp en nyere veranda og satt inn en verandadon


Inngangspartiet med gang er ogsa av nyere dato. Ibibmingensantas å vaare i god leknisk stand.


legersborg er interessant kulturhistorisk, primaert ut fra sin tunksjon som jegermesterbolig


og som en av de mange ulike bygrUngs- og holigtypene som hører til på Bogs tad.


kgersborg. 1ot 1 1979, og Bård Loiigoiiiu fsi'n Riksantikoani, 263.2014.
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Jegersborg - uthus


Bygning 80959761.


Uthaset på Jegersborg er en kompleks liten bygning med en nyere tilbygd garasje.


Garasjetilbygget inngår ikke i fredningen. 1luset er en reisverkskonstruksjon med kraftige


aser og sperrelumwu Utvendig er hoset kledd med bred tommermannspanel av ulike


dimensjoner og alder, delvis med synlig barkkant. En god del av panelet er saget på


rammesag. Uthuset er tekket med nvere korrigerte takplater. Med unutak av sorvestre


hjorne, som st.år på en tormur av naturstein og delvis er sammenrast, står huset på


holdsteiner. \ anduene i uthuset er av ulike aldre og har ulik detaljering og ulike beslag. De


aller fleste antas a være gjenbrukt, men flere er synlige på eldre fotta to mimIre vinduer mot


vest og nord, mangler rammer.


Msmingen er relativt godt vedlikeholdt u tvendig, men ligger svært lavt og bærer noe preg


av manglende vedlikehold i senere tid. Bygningen er viktig som en del av plassmiljøet rundt


4Wel.5606g 1010 14,61.1imsran46.11e0 Riks.irHi


2T3.2014 26.3.2014.
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pa Rogs tad, og den inngår i CI1 sammenheng med dvrka nDrk og husdvrhold hos ansatte ved


13tigstad. Delte bildet er det kulturhistorisk viktig å opprettholde som lesbart og lettlattelig.


I3vgningen er også blanI de som i storst grad viser gjenbruk av eldre bygningsdeler i mMdre


viktige og ttfineo hus, en tradisjon som lor mange hus er brutt ved nyere og omfattende


istindsettinger og modemiseringer.


Skuggen 



Det er trobg beliggenheten under Voksenasen som har gitt plassen navnet Skuggen. Det ble


tidlig to plasser, Øvre og Nedre, senere kalt Nordre og Sondre. Selv om plassene var små


bedde det ofte tlerelamilier p hver plass. 1 1843 bodde det tre familier, to husmenn og en


enke, med til sammen 17 personer pa Skuggen. for alle sa mmen - dvs, hovedpersonene ttg,


en daglonner som var inderst hos enken - er det notert kommentaren "daarlige kaar" i


mann tallet


Den torste sikre og kjente opplvsningen om Skuggen er Ira et skate i 1817 "Rogstad i Aker,


plass Skuggen". beteguelsene Nedre og øvre Skuggen dukker opp i 1836 og er altså ikke


htn vt tet i mann tal lene 1832 og 1834. Ved Bogstadgodsets leilendingsoversikt av 1828 og ved


mdrinDllet 1832 var det 2 husntenn pa Skuggen, men de Ilevnes ikke til Nedre eller øvre.


Det gjor de i 1836.


ffi


6 I


li 41.1.•


	


. .
th dra >,ku<gen Toto- knut







Søndre SkuRgen - väningshus


Sag'vu:SS


Opptart riveldun ep, 102


\ 1:va--onvird -,[divwa :n appriniveng et torrunarlivi, I altekaS'-ejle er lv tickg


  ilige pa eldre letograller 1; gmnsen er nindlertiel taxgd ta ep, otteru,dert at vitataikke


lenger er a 1e%.netalkalde Iakkan‘trufHoivell a ar 4‘rcll lige tak.toler nwd eLuIe


aser I nviene a .ene er paadt i Ivri%vd%%vIrga‘ I tvtiltIL er Inawt IvIevivl nved ilnaert
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Søndre Skuegen - uthus


Bygning 80959796.


Opplørt mellom 1925og 1950(Setrak).


Uthuset på Søndre Skuggen er et enkelt lite reisverkshus med sperretak og utvendig
kledning av glattkant Det er delvis oppført på en grunrmaur av naturstein. Vinduer og
dører er av ulik alder, men sannsvoligvis fra 1900-tallet. Taket er tekket med bølgeblikk.
Sondre del antas å ha huset et fjeas,mens nordre del av bygningen brukes i dag som garasje.
Uthuset er noe malingsslitt, og kan ha noc råte langs nord- og østveggen. Det siste er ikke
tilstrekkelig undersøkt. Bygningen ser ellers ut 61å stå stabilt og er kulturhistorisk viktig i


forhold til å kunne lese plassen som et lite bruk med delvis selvhushold. lithuset med sin
enkle uttorming, konstruksjon og materialbruk forteller også historien om hvordan
brorbarten av mindre uthus på plasser og gårder rundt om i Sørkedalen og ellers 1Norge ble


seende ut når ressursene var begrenset og materialtilgangen knapp


Fondre Suggen. Fot ,goarrdslien L2.Riksantikoaren, 26.52014.


be.
ced Stmdre SkIrggrn rolo: Bård r Riksaritikvaren, 26 5 2014
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Nordre Skuggen - våningshus


Ih r,I1111:;SI1‘1511..


\ aningshuset araln•Ltktiggen er ei tommerstue. kledd med tentmermannspanel a%


tusterte bord skaret pa strkeIsatt kassene er svnlIge Ltasatlen Iaket er tekket inetl ttra


sementstein takrennene cr av eldre modell med rette bend. Vintl uttne er sannst. nligs is Ira


In50-tallet I lusert star pa k`11pusset att, malt nahnsteinsmur I aket har krdttig asentler. uten


prottler, riltu frlid u rtIuhItdt 't sltitïiiriger. Sperrelunnene t'r %karet rett a uten ntten lt,1111


ter bearbeldmg eller dekor I luset Ilir telit en IINere ‘enuida verandadar pa sorveggen


Ih gningen antas a %tvre i tt,t,tl teknisk sla 11


Vaningshuset pa kordre kkuttgen er ti i' de best bt-tx arte sma bolighusene pa Rogstatl.'"t•lv


tiln kledning ot%ind uer er er valumet intakt og Itt‘ gningen er godl lesbar. Itljtx4


erdre ctkuggen er fly,S3 blant de Hotteste husmaansmiltottne tla Rogstad. I arbaltlet iltiltin


Itt tmingene. den dt rka marka meti asrvggen bak ag 13‘ telen taran gir ti tillerlatehr, ett


akkert bilde 5“0111samtillitter II Istt,rld autenhsk ag, isuelt hltalendt.
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Nordre Shigger. Volir Bård L ndsffin C Riksaul wreri, 26.5.2014.


Nordre Skuggen - uthus


Bygning 80959818.


L thuset er oppfort som en tappet reisverkskonstruksjon på natursteinspillarer.


lakkonstruksjonen er synlig i lasaden med sine uproftlerte, men avrundede ender på åser og


sperrelunner. Utvending er huset kledd mod kraffig bredt tommermannspanel av bord,
skåret på rannuesag. 'Faket er tekket med enkelikrum taktegl, delvis håndhanket og delvis


maskinprodusert.11engslene på dorene og lemmene mellom pilarene under huset er


handsmidde. I sor veggen sitter en nvere toflovet garasjeport. Vinduene på nordveggen er Fra


111kl ten av 1900-tallel L thuset ser ut bi å viere i god teknisk stand 111tross tor enkelte skadde
takstein og mlITWpanner.


Det er av hov kuIturhistorisk verdi at uthutil'Ile på Skuggen er bevart, sh k som tilsvarende
bygninger på de andre Bogstadplassene Uthusene dokumenterer at livet og karene på


plassene ikke bare var basert på arbeid for godseieren, men også selvberging med


plantedyrking og husdyrhold. Ut fra eldre foto kan man se at det har stått flere uthus på


Nordre Skuggert For kulturmiljoet på selve plassen og på godset i stort, er det svært viktig at


uthuset på Nordre Skuggen bevares og ikke hvgges om slik at muligheten tor a opptatte


opprinnelig funksjon svekkes,
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Xonlre `,Auggen. Foto: aird I angrandshen Ç Riksantik urcri, 27.3.2014 og 26 52014.


Markalåven 



Bygning 80960875.


Oppfort mellom 1800 og 1825


\ larkalåven taskrives Peder Anker. Den er opptort på natursteinspilarer som et tappet


reisverksbvgg med lattet valratak. Utvendig er den kledd med grove bakoasbord i alike


lengder, skilt med horisontale vannbord og utenpåliggende horisontale bord. Alle dorer,


porter og laker har håndsmidde hengsler og beslag. laket er tekket med enkeltkrum
håndbanket taktegl. I dag er Markalåven i god stand, men da den ble restaurert på I970-tallet


hadde forfallet kommet relativt langt. Bogstad har i tillegg til Markalåven hatt Måver på det
arealet som i dag er Bogstad golfklubb og der Bogstad Camping ligger.ldven på goltbanen


ble bygget om til klubbhus for golfklubben. I dag er begge disse låvene revet.


Markalåven er et unikt bvgg i seg selv, både som konstruksjon, i forhold til autentisitet, som
kanskje eneste bevarte utlåve i Oslo området, og som kjent sted i Bogstadmarka. Nlarkalaven
er en viktig dokumentasjon på hvordan innmarka på Bogstad ble drevet, og hvordan hovet


ble lageret u ten for hovedgården utover hosten og vinteren. Markalåven er svært viktig for
kulturmiljøet ved Bogstad både som kilde til kunnskap og opplevele,


•
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Strømsbråten 



Navnet er dannet aa gården 5 trom. Brdte i gårdsnavn betyr som oftest at plassen er rvddet


ved bråtebrarm. Strom var Bogstadeid allerede da Stromsbråten ble etablert og det er del for


kanskje mer korrekt å plassere Stromsbråten under Bogstad enn under Strom. Plassen ble


torst utskilt fra Bogstad i 1903. Det er usikkert hvor garnmel plassen er, men navnet


Stromsbnaten dukker torste gang opp i kildene i 1817 da det er skitte etter smeden 0k,


Pedersen på "Bogstad i vestre Aker, plass Stromsbråteif .


• ,


!illA•AA/1••II BIA Bdri Langr '71( 1 014 oç
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Strømsbråten - vånineshus


Bygning 80959834


Huset er opprirmelig oppført som bolig for fire familier, men ble bygd om til to leiligheter
omkring 1915.Huset har en tømmerkonstruksjon som utvendig er kledd med justert,
uhøvlet tømmermarmspanel, muligens er den også etterisolert utvendig. Novkassene er


synlige i fasaden Huset står på en konisk mur av naturstein. Stedvis er muren reparert med
betong og den er pusset i nyere tid. Våningshuset har et åstak med synlige åsender på
gavIveggene, avsluttet med hugde avsmalinger. Vinduene er fra andre halvdel av 1900-tallet
og verandaene foran inngangspartiet, samt inngangsdørene, fra sent 1900-tall, eventuelt fra
tidlig på 2000-tallet.


På den nordre gavIveggen er det laget en ny døråpning og oppført en veranda. Dette er noe
uheldig t forhold til opplevelsen av det lukkede kompakte bygningsvolumet Tak er tekket
med red sementstein, har kraftige snøfangere og trirm tor feier. Pipene er ommurte i nyere
ftd.


Volum, vindusplassering og arkitektonisk uttrykk framstår som på de eldste bildene som er
funnet, og de er sannsynligvis lite endret lii tross for de lite autenbske materialene
utvendig, oppfattes bygningen som gammel og troverdig i forhold til opprinnelig funksjon


og utforming. Muligens er den oppført i Peder Ankers tid, men dette or ikke dokumentert. I
tilfelle er den en viktig dokumentasjon for den ekspansive og solide narrings- og
godsutviklingen han sto for. Er bygningen oppført etter Peder Ankers tid gir den uansett et
enkelt lesbart bilde av antallet arbeidere som var ansatt på gården og tett km ttet opp til


driften. I3vgningen er et godt eksempel på hvordan godseiere ivaretok og integrerte
arbeiderboliger i anleggene sine, ikke bare rent funksjonsmessig og sosialt, men også
arkitektonisk og bygningstypologisk Våningshuset er et viktig element i miljøet på


Stromsbråten, et helt lite arbeidersamtunn i seg selv der det til tider har bodd åtte eller flere
familier.


Strøm5bråten. Foto: Byantikvaren, 1953.
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Strømsbräten søndre uthus 



Bvgning 80959842.


Opplort lor S7 amieranse: faloto Ira Wideroe).


uthuset jii Strtmisbrattm er en idngsmal bygningskropp med vinduer nordre


langlasade og doble dorer pa sorlasaden. 1luset star pi huldsteiner, natursteinspilastre,


torrmur og t t par shtpte pilastre mot vest og sor. 1)et er opplort som en tappet


reisverksktmstruksjon med takstoler der endene pa aser og sperrelunner ikke har pattiler,


men en enkel la)g)le avsmalning. ½Ile portene pa sorveggen er tra 1900-tallet og har


maskinproduserte hengsler. lite er saansvnligvis satt inn etter at det ble vanlig med personbil


og behtivet lor garasjer oppsto. Alle induene er tra sent pa Idvendig er uth Utiet


kledd med bred tommermannspanel i varierendg bredder. Nlange bord har svnlig barkkant


og en del er bak)msbiad.1)et meste ser ut til a vmre skaret på rammesagr Taket er tekket med


enkeltbrunl 11,111dSitt Uktegl. l)et er noe raLe nedent pa ost- og nordveggen og enkelte


takstein er ute av p‘Istsjon eller skadet. Bortsett tra dette ser uthuset ut al å være i gtal


teknisk stand.


69







Som for de andre Bogstadplassene er det av hov kulturhistorisk verdi at uthusene er hevart


De dokumenterer at livet og kårene på plassene ikke bare var basert på arbeid for


godseieren, men også selvberging med plantedyrking og husdvrhold For kulturmiljøet på


Strømtåten og på Bogstadgodset som helhet, er det svært viktig at uthusene bevares og


ikke bygges om slik at muligheten for å oppfatte opprinnelig tun ksjon, utseende og


materialbruk, ikke svekkes.


Strømsbråten - nordre uthus 



Bygning 8095985B


Opptørt før 1937 neteranse: flvfoto fra Wideroey


Det nordre uthuset på Stromshråten er i likhet med det søndre, en langsnlal bygningskropp_


Uthuset har fire dører på sorveggen, mot våningshuset, og en kjøreport på ostre gavlvegg


mot Byveien. 1 luset står delvis på holdsteiner og delvis på tørrmur Det er oppført som en


tappet reisverkskonstruksjon med takstoler der endene på åser og sperrelunner er uten


protiler, men har en hogd avsnlalning. Uthuset er kledd med bred, Mustert, delvis ukanta


bord, hovedsakelig spikret med håndsmidd spiker. Det meste av panelet ser ut til å være


skåret på rammesag_ laket er tekket med enkeltkrum håndslåtl taktegL Uthuset ser ut til å


være i relativt god teknisk stand, men har noe råte nederst på panelet. Det ligger stedvis lavt


over terrenget og enkelte takstein mangler, er sprukket eller ligger ute av posisjon.


Som tor de andre Bogstadplassene er det av høv kulturhistorisk verdi at uthusene er bevarf


De dokumenterer at livet og kårene på plassene ikke bare var basert på arbeid for


godseieren, men også selvberging med dvrking og husdvrhold_ Det nordre uthuset på


Stromsbråten avslører også med sine fne irmgangsdører at det har vært uthus for fiere


familier med selvstendige husholst For kulturmiljøet på StromsbrMen og på Bogstadgodset


som helhet, er det svært viktig at uthusene bevares og ikke bygges om, slik at muligheten tor


å opplatte opprinnelig funksjon, utseende og materialbruk, ikke svekkes. Det nordre uthuset


på Stromshråten er av de uthusene på plassene under Bogstad som er minst endret i løpet av


1900-tallet.


Søndn, idhus Sirin Foro Bård Langvandslien © RiksuiUikvaren , 2*52014.
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Strømsbråten - arbeiderbolig


Bygning 80959869.


Opptørt i 1917, om- og påbygd pri I960-taller


Arbeiderholigen på Strom ble oppfort som holig for fire tamilier i 1917. På 1960-tallet ble den


bygd på og totalrestaurert til det utseende den har i dag. Mgilingen er eil


reisverkskonstruksjon kledd med justert uhøvla tommermannspanel. Taket er tekket m“I


flat tegl fra Alna tegl verk. I luset står på en pusset gruninnur med kjellervinder ira hvggearet


1917. Pipene er tra 1960-tallsiunlivggingen. foran inngangsdorene på husets nordside er det


små tak pa jernsovIer. I/isse takene er tekket med takpapp


led unntak kjellervinduene er det ingen detaljer i fasaden, eller i volumet, som viser at


hvgningen er opplort sa tidlig on 1(117.Bygningen ser ut til a ære i akseptabelt god sTuatt,


men trenger vedlikehild t g ettersvn. 5ely om b gnizigsvoluniet og tasadedetaljene er entlret.


er hvgningen viktig som en del av hvgningsmassen tilkn vt tet Bogstad gärd. Den gir et god


og enkelt lesbart bilde av antallet d rbeidere som var ansatt pcigarden og tett km ttet opp til


dritten. Den er ogsa et viktig element i miljoet på Stromshraten, et helt lite arbeidersamtunn


seg sely der det til tider har hodd 8 eller tlere tamilier


Rird I ottgoatuisIto 27.32014 og 275.2014.tufurdre utl
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Murmesterstua 



Ved leilendingsoversikten ti I Bogstadgodset I ra 1828 finnes en Irplads uten navn" hvor


brukeren allikevel er navngitt. Det var 1:sik 1:Nellsen, som fra 1832 til 1843 var latismaim på


nettopp Murmesterstuen. Det er med and re ord trolig at den navnløse plassen i 1828 er den


senere plassen klurmesterstuen og at I rik I niensen var forste bruker på plassen. I 1832 var


det også en annen husmanaslamilie på NIurrnesterstua, de var Erik Fvensen loreldre.


Murmesterstua - vånineshus 



Bygning 81554498.


Opplort mellom 1908 og 1913 (reteranse: •Sorkedalen- av Beate "afuri).


Vaningshuset på NIurmesterstua er et reikverkshus på ringmur av spekket rakoppsteirh l'å


sinveggen i grunninuren sitter det rammer Ira stopejernsvinduen Det nvere inngangspartiet


star på betongmur. Husets takkimstruksjon viser en enkel sveitserstilsdetaltering på sperre-


og åsender. De hor tsittende hanabjelkanC på begge gavItasadene er ogsa rester av den


opprinnelige eksterioruttormingen. (4tvendig er huset i dag kledd med uhovla


tommermannspanel og taket er tekket med svart sementstein. Den nvere pipa er pusset.


I akrennene har trette band-, noe som indikerer at de er fra for 1970. Vinduene er fra and re


ha Ivdel av 1900-talIet


I Iuset ser ut til å være i teknisk god staml. Itygningens hovedvolum er auten tisk, men lå


deLlIjer i tasaden er garnle_ I lusets karakter er vesentlig endre ti torhold til opprinimlig


arkitektoniske utrykk og detaltering. Doss endringene i utseende er bygningen og tunet


tortsatt lesbart som en mMdre plass under lkigstad og derfor en viktig kilde for den kultur-


og sosialhistoriske forståelsen av godset som bedrift og for de ansattes kår.


Newk—.


Munne.terctru. Folo: Hant Lingcand51frn ir, 27.3.2014 og 27.32014.
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Murmesterstua - uthus 



Bygning 81554501
Oppført mellom 1900 og 1925(Setrak).


L thuset ved Aharmesterstua er opptørt i tappet bindingsverk og står på natursteinspilarer
lokkonstruksjonen har svnlige avrundede åser og sperrelunner i justerte dimensjoner


Utvendig er uthuset Idedd med bred uhovla tommermarmspanel av ulik alder. Mesteparten
er sagd på rammesag og store deler av panelet har synlig barkkanr I sondre langvegg er det
satt inn nvere garasjeporter. I den samme veggen sitter det en nvere dor, men muligens i en


eldre døråpning. Taket et tekket med svarte korrugerte takplater. Vinduet i østre gavIvegg
har delvis gjenbrukte og håndsmidde beslag. Uthuset har fiere lag rodmaling med noe ulik


targe. Innerste syrdige lag er en komposisjonsmaling.


Bygningen ligger lavt i terrenget, saylig gjelder dette ostveggen. Med unntak av litt råte
nederst på panelet er bygget i god teknisk stand. 1likhet med de andre litt anonyme


uthusene på plassene under Rogstad, er også dette uthuset viktig i torhold til å dokunwnlere,
torstå og oppfatte 5.1urmesterstua og vilkårene de som bodde der levde under.1)et
sosialhistoriske aspektet ville blitt vanskeligere å lese, og bvgningsstrukturen og


bygningshierarkiet ville tape mve på, om disse bygningene ble revet eller hvgd 0111 Så mve at
opprinnelig funksjon og titforming ikke Ienger er tattbar.


fl F Mint I ang( d1,11 n, 27 57011.


Strøm


Hvor gammel gården Strøm kan være er vanskelig å si, men navnet er usammensatt og
antakelig tra tør 135R len landskattoversikt lor 1621står det at "Bove Fredrichsben" betaler
tull skatt av -Stromb øde". Strøm var på 1600-og 1700-tallet således en "viktigere- gård enn


den er i dag. Sammen med nabogården fangen, Roa, Tomte-Brenna, Ringerike og Aamodt,
var Strøm de eneste Iodegårdene- i Sorkedalen. Det framkommer bl.a. av manntallene fra


1663/61, 1666 og 1762. De fieste av Sorkedalsgårdene var -rvdningsplasser-, en betegnelse
brukt om den laveste gardsskatteklassen, opprinnelig Ritatt tor skatt ødegårder var nivået
over, kvart skatt. Bogstad var ha Ivgård og Voksen var fullgård.
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Ifølge matrikkelen tra 1723 var det en oppsitter og ingen husrnerm på Strøm. Samme år var
fyrehodet; 1 hest, 5 kreaturer, 4 sauer og 2 geiter. 11762 bodde det 1 leilendingsfamilie og 1
husmannsfamilie på Strøm. I husmannstellingen fra 1771 nevnes gården, men uten
husmannsplasser. Ved folketellingen 1801 er ikke Strøm nevnt, men nabogården Tangen er
gjort ttl hovedgård i området med hele 11 husmannsplasser. Dette var ikke den reelle


situasjonen fordi oppsitteme på både Strøm og Tangen var leilendinger under
Bogstadgodset.


Ved folketellingen 1865 var situasjonen en helt annen. Da listes det hele 10 husmannsplasser
under Strøm. Som i 1801 er dette en meget kunstig inndeling, og det er ingen grunn til å anse


Strøm som en storgård av denne grunn. Bogstadgodset elde fortsatt både Strom, Fangen og
de andre berørte plassene.


I 1875 lister marmtallet to plasser på Strøm, dvs to brukere på gården. Til sammen hadde de
to husholdene bare 1 gris og 2 kuer og 1 satt Åpenbart var Strøm i 1875 en mye mindre og
helt annen gård enn den hadde vært 100 - 150år tidligere.


Strøm - våningshus


Bygning 80939907.
Opplort ca, 1930.


Våningshuset på Strøm er en tømmerbygning, opprinnelig oppført som bolig for fire
familier. Huset står på en pusset grunnmur, trolig av naturstein, som smaler av opp mot
tommerkassen. Utvendig er bygningen kledd med tømmermanspanel av justerte bredder.
I luset har koplede vinduer, som i likhet med resten av eksteriøret trolig er fra 1960-tallet.


Ytterdøra er nyere. De to pipene er av tegl, men av noe ulik telstetn, har litt ulik form,
detaljering og alder. Vestre pipe nyest. 'faket er tekket med tegl, for det meste håndbanket.


Bygnmgen antas å være i god teknisk stand da det ikke er synlige tegn til skader eller forfall


utvendig. Bygningens volum og arkitektoniske uttrykk er autentisk, men med unntak av
takteglet, er ingen detaljer eller synlige bygningsdeler i fasaden av særlig høy alder.
Bygningen er Itkevel både et landemerke og en viktig del av Bogstadanlegget Den forteller


om arbeidsfolkets boforhold, organiseringen og de sosiale strukturene i driften av godset.
Bygningen er av høv alder og har stor kilde- og opplevelsesverdi.
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Strmu o: Bind Ltinwaiulslie,z © Riksuntikourcn,273.2014.


Strøm - sammenbygd bryggerhus og uthus
Bygning 80959923.


Bryggerhuset og uthuset på Strom er et sammensatt hus med portrom mellom de to delene.


Sondre del, sor for portrommet, er en kvadratisk tømmerkjerne med ildsted, reist på barrmur


av naturstein. Nordre del er et reisverksuthus oppført på holdsteiner. Utvendig er hele


bygningen kledd med tømmermannspanel av ulik alder, noe variemnde, men med ensartede


dimensjoner. Mye av panelet er skåret på rammesag. Det eldste panelet er spikret med


smidd spiker. Panet står mot et sålehenkbord over grarmmuren. Over søndre del og over


'
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portrommet har huset et åstak, over nordre del er det en takstorskonstruksjon med


avsmalende, ltogde ender på sperrelunnene.Tak er tekket med enkeltkrurn håndbanket tegl.


Ytterder mot tunet i sondre del av huset er en lahankalor med illudert ramtre. i dora sitter en


gamniel vippeklinke av 1700-tallstypa Vinduet på sorveggen er Ira tidlig 1900-tallet.


Uthusporten i nordre del aa uthuset er sannsyntigvis fra 1900-tallet.


Itvgningen ligger lavt og det er stedvis råteskader nederst i panelet pa ost- og nordveggen.


Nled unntak av dette og at enkelte takttegl mangler eller er skadet, samt vedlikeholdsbehov


pa vinduet, svnes hasningen å være i teknisk god stand,


Bryggerhusdelen er av kere personer innen museums- og kulhr rminnevernet vurdert til å


være en av de eldste på Bogstad. Den er ikke dendrokronologisk aIderslat.stemt eller grundig


undersokt. Lansett har bygningen kukurminneverdi både som enkelthvgg, som del av tunet


på Strom og som del cly hele det store Bogstadanlegget. Bryggerhus er i tillegg en


Mgningstype det ikke finnes mange igjen av rundt Oslo, og lå er underlagt et tormelt vern.


BrvggerIn å Sfrom Bård dslien Riks(intikoon 27.12014.


Itryggerls ogi fue pi SI Fo ca 96:
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Strøm - uthus


Bygning 80959915.
Oppført mellom 1900og 1923 (Selrak).


Uthuset har to like, men speilvendte ender, I tillegg er det hvgd til med utedoer mot øst.
Vinduene på nordveggen har enkel om nimming, og protiler, Iwngsler og beslag er aly en
type som s-ar vanlig omkring 1925. Ut fra en stilistisk vurdering av vinduene og andre
bygningsdeler, materialdimensjoner, panel og takkonstruksftmer, er slet grunn 1ila anta at
huset er opptort pa 1920-eller 1930-tallet. Bygningen er en reisverkskonstmksjon med


glattkantpanel av relativt smale uhøvla bord, spikret med klipt spiker. Taket pa Inweddelen
er tekket med enkeltkrum håndbanke1 tegl som trolig er eldre enn selve la-gget. Taket på
utedoen er tek kel med bolgeblikk


livgningen bærer preg av å være jevnt vedlikeholdt og framstår i god teknisk stand. Uthuset
er en viktig arkitekhmisk vegg i gå rdsrom met. l'unksjonen som uthus viser Iwordan tunet på


Strøm tungerte og det torteller en del om antallet beboere og deres levekår. 11adde Strøm


vært en vanlig bondegård hadde det sannsynligvis ståt1 en større låve og et fjøs på stedet der
Uffillset står. 13vgninge er kulturhistorisk interessant i forhold til å forstå driften av Bogstad
og vilkårene for de ansatte.


- -


F1210:Bard I ,Ing,"14h,n tt Rik>antik:aren 2T 5 2014 og 2T ; 2014
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Utlee ron, Felo: B,frd I ,iiioatiiI,1 2T.5.2014


BoRstad skole


Bygning 8096743,


Oppfort i I9n, med yugre tilbygg mot sor.


Bogstad skole var fra 1913 gretideskole for de lavCste klasseninnene. Grendeskolen kan sees


som en vi dere foring av den tidligere -Brugsskolen,p Bogstad, med aner tifbake til 1788.


Bogstad skole ble bygd og kom i gang etter henvendelse fra Sorkeda len og I luseby skoler til


godseier I lerman lVedeI Id rIsherg på Bogstad. Godseieren ga tomt og betalte -tor h -€1


oppt orelse i huset koster-, i alt IS 300 kroner I levene ble overtort til Sorkedalen og


11usebv sloiler i 1929, itter skolenedleggelsen hddde idrettslaget Bogstadkameratene tithold i


det gamle skolehuset som eies av Oslo komMune


Skolen er t t reisverksbogg med sperretak, opplort på pusset teglmur. I aket x½il nII loyen er


tekket med taksingel. Midtvolumet, som er oriented os Ivest, er tekket med nvere taktegl.


flen tifbygde sorfloyen med pulltak, er tekket med bolgeblikk med sinuskruer. Bygningen


har to pussede teglmurte piper. Utyendig er bygget kledd med I iggende faspanel over en


hrvstning av stående paneI av sanIme tvre. I fe I leste vinduo fl er koplede og mange har


innervinduer som antas å være originale tra byggeåret. I loveddor, vinduer, skodder og


gerikter i den eldste delen av skolen, er originale fra oppforingsaret. Nled unntak av en del


skadet taktegl framstår hvgningen i god teknisk stand. Eldre bilder viser al skolehuset


ddligere bar ært tekket med skiter. I nder sortImon ligger det lagret en storre mengde med


tungeforrnet takskiter som sannsvnligvis er den opprinnelige.


Bygningen har et uvartlig tfg, sjeldent autentisk eksterior i torhoId til opprinnefig ar kitektur


og detaIjering. Få små skolestner er tredek Bogslad skole har dedor ikke bare hov


kuIturminneverdi arkitektonisk og sosiathistorisk som en del av Ifogsladanlegget, men også


som enkeltminne som viser skolehistorien i Norge.
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Bogstad skole - uthus


Bygning 81554587


Opptørt i1913 .


Lltedoen på Bogstad skole er et lite pulttakshus i reisverk oppMrt pa pusset lu nda men
Fundamentet, som ogsa utgior gulvet 11111e i utendoen, flukter med oversiden aV
hunnsvillene i veggkonstruksjonen. Ltedoen antas ut fra dette, samt ma teria Ibruken, a wure
vngre emi resten av huset. Lasaden har en enkel sveitserstildekor. Opprinnelig har LIorn hatt


tire avtreder og hre dorer pa niffilvegg, sarnt ett avtrede med inngang tra xrst. I)et siste kan


BogshuI skole. Folo: n ( og I IgmudAen n tikurin


9 7.5.2014.
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ha vært et laket er tekket med bolgeblikk og en luttekanal ni to a avttedene stikker


over takt


Ltedoen er i god teknisk stand og framstår som usedvanlig intakt og lite endret. Den er en


viklig del av miljøet ved skolen og ved Bogstad hovedgård.


LlIerfirif ved skok. Folo - BårdLangvandslreli) RikanIskourell,27.5 14.


Del V. Kulturminnefagtig vurdenng


Bogstad under Morten Leuch d.g.


NIve tyder på at det helt fra Morten Leuch d.v.s tid (1732-1768) var utarbeidet en felles plan


for gårstsanlegget med hagen. Hosedttekkene i denne planen er opprettholdt fram 1111dag.


Gjennom anlegget går en hovedakse tra terrassen ved Bogstadvannet, gjennom prvdhagen,


hovedhvgningen og gårdsplassen, og avsluttes ved et tårn med spir og fløv i fonden av


gårdsplassen. Bade hage og hovedbvgning er en variant av ni europeisk telles arkitektur.


Bogstad under Peder Anker


Da Peder Anker (1749-1824) kjopte Begstad i 1775, satte han i gang store utvidelser av


gårdsanlegget. Movedtsvgningen ble forlenget, gårdsplassen ble lukket, og en rekke uthus


langs Gata oventor hosedbvgningen ble opptørt. I tillegg tikk stabburet sitt nåværende


volum, og flere andre bygninger ble forbedreL Vannverket ble utyidet, og bygging av


demninger ved legershorgdammen og Stromsdammen ble satt i gang. Portstuer i slaggstein


ble opptørt. Nlarkalåven, den eneste bevarte av fiere utlåver, ble sannsvnligvis også linsd av


Peder An ker. Dessuten fikk han hvgd nve hus på Strøm og ved regershorg.


Det sies å være Peder Anker som introduserte den engelske landskapsstilen til Niorge på


1780-tallet, I andskapsparken og hagene på Bogstad sto i en særklasse i Ankers tid. Ved hjelp


av gartner loharm Grauer (1756-1819) omtormet Anker området etter den moderne
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landskapsstilens prinsipper. Parken har fra den tiden beholdt sinnærmest klassiske struktur,


med de to hovedsiktaksene ut over 1k)gstadvannet mot sør-vest i retning Fossum og mot sør-


øst i retnIng utsiktskollen ovenfor badeplassen.


En planteliste fra 1792 utarbeidet av Peder Anker omfatter en rekke innførte, eksotiske arter


som ble prøvd ut på Bogstad, til sammen nesten 200 arter av lignoser (busker og trær),


stauder og veksthusplanter Enkelte av disse artene kom fra Amerika og var mtrodusert i


Europa tidligere på 1700-tallet. Anker ønsket bl.a. å teste ut ulike planters økonomiske verdi.


Kjøkkenhagen på I3ogstad gård blc benyttet som sådan allerede fra slutten av 1780-årene. I


Ankers tid fantes to veksthus og et svanehalsoransjeri som l langs Gata. Det var også


drivbenker for bl.a. meloner og ananas.


Peder Anker satte i gang omfattende nvelyrkingsarbeider på Bogstad. Under hans tid på


godset økte dvrket areal til ca 1350 daa. Vannsyk og myrIendt jord ble forvandlet til


brukbart åkerland gjennom etablering av steinsatte dreneringsgrøfter Nve kornsorter bIe


prøvd ut, og eng ble anlagt.


Bogstad gård var et politisk samlingspunkt og en viktig arena både under forspillet til og


selve året 1814. Både Peder Anker og Greve Herman Wedel Jarlsberg, som flvttet hl Bogstad


i derme perioden, var sentrale skikkelser med stor innflytelse. Etter at unionen med Sverige


var et faktum ble Peder Anker utnevnt til statsminister i Stockholm og Wedel Jarlsberg ble


finansminister og senere stattholder.


Bogstad under tre generasjoner Wedel Jadsberg


11824 overtok Karen f. Anker (1789-1849) og I lerman Wedel Jarlsberg (1779-1840)


Bogstadgodset. I lovedinteressen til I lerman Wedel Jarlsberg var rikspohtikken, men han var


både storgodseier, industriherre og greve av Jarlsberg, noe som krevde mve arbeid og ga
stort ansvan Det var dårlige tider og vanskelig avsetning for produktene som godset


produserte Problemene med matvareforsvningen under krigen overbeviste greven om at det


var viktig for Norge å bli selvforsynt med landbruksvarer, og han utviklet derfor Bogstad til


et mernsterbruk.


Greven b),gde bl a. flere utlåver og en nv låve med vannhjuldrevet treskeverk og kornheis.


Nve jordbruksmaskiner, bLa. en engelsk plog, ble kjøpt inn. Av stor betydning for driften ble


ansettelsen av forvalter Pettersen, som eksperimenterte med nye driftsmetoder innenfor


landbruket.


Greveparets sonn, baron Herman Wedel Jarlsberg (1818-1888) arvet i 1854 Bogstad med 1400


daa dyrket mark og 8000 daa skog, mens størsteparten av det gamle Bogstadgodset ble delt


mellom hans søsken. Baronen gjennomførte bLa. ombyggtngsarbeider på hovedbygningen


og bygde delvis nv Maskinlåve, nytt fjøs, samt nåværende gartnerbolig I baronens eiertid


ble det gjennomført en større opprvdding i den da gjengrodde parken, og det ble plantet inn


en del nye treslag.


Godseier klermann Wedel Jarlsberg (1851-1914) var sønn av baronen, og overtok Bogstad


1889. Han utbcdret og moderniserte bygningene på gården, endretgårdscIriften og økte
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besetningen av husdyr. I hagen ble det dyrket frukt og grønnsaker som ble lagret1 kjelleren


gjennom vinteren. Gården hadde fiskerett i Bogstadvannet, og det ble jevnlig fisket abbor og


gjedde m.m. som inngikk i kostholdet på gården. Det ble også bygd hus på plassen


Murmesterstua, og til Aker kommune forærte han småskolen Bogstad skole.


Bogstad under Nini Wedel Jarlsberq


Nini Wedel Jarlsberg (1880-1945) giftet seg med Westye Parr Egeberg (1877-1959) og overtok


Bogstad gård i 1914. Paret moderniserte hovedbygningen både innvenchg og utvendig etter


planer fra arkitekt Arnstein Ameberg. Det ble innlagt sentralvarme, elektrisk lys og varmt


vann. De bygde også ny innredning i fjøset tilpasset skiftefjøs, oppførte ny forvalterbolig ved


Jegersborg. Det ble satset stort på salgsproduksjon av blomster og grønnsaker i nye veksthus.


Arbeiderboligene og boligene på plassene ble ansett som gammeldagse pga nye og generelle


krav om høyere boligstandard. Det store huset på Stromsbråten ble bvgd om fra fire til to


boenheter, og etnytt en og halvetasjes hus som rommet fire leiligheter, bk satt opp. Også det


største huset på Strøm ble ombvgd til færre boenheter.


11955 solgte arvingene til Bogstad - Mimi Eek (1905-1999), Lucy 1-1øegh (1907-1992) og Karen


Aall (1911-2007), alle født Egeberg - mesteparten av jorda og skogen under Bogstad til Oslo


kommune. Bogstad gård med 130 daa park og annet terreng rundt gården, ble gitt i gave til


Bogstad Stiftelse som ble opprettet i 1955. Bogstad stiftelse eier området som forvaltes av


Norsk Folkemuseum og drIftes av museet Bogstad gård.


Ansatte oq husmenn på BoRstad



I perioden 1770 til1850 var Bogstad sentrum for en familiekrets, for et stort driftskonsern og


for norsk politikk Bogstadgodset besto i 1820 av fiere gårder og skog i ulike herred og


prestegjeld, i Nordmarka og Maridalen. Skogen utgjorde 550 000 daa. Virksomheten som


Peder anker drev, sysselsatte ca. 140 famiher knyttet til Bærums verk, masovn og hammer på


Fossum og i Martdalen. I tillegg kom 200 kullkjørere og et ukjent antall sagbruksarbeidere,


malmkjørere og håndverkere. Også jordbrukere, gartnere og tømmerhoggere inngikk i


arbeidsstokken. Dessuten bodde og arbeidet det på Bogstad gård bl.a. husholderske, tjenere,


stuepiker og kokker. På det meste hadde Anker ca. 2500 mennesker i sitt brød. Godseieren


sørget for lege, fast matforsyning og dels boliger for de ansatte_


Mange av dem som arbeidet på Bogstad gård, bodde på husmannsplasser nær gården. De


hadde arbeidsplikt på gården eller hadde andre yrker som var nødvendig for driften, f.eks.


smed, salmaker, murmester eller melkekjører. Husmennene utgjorde en viktig


arbeidskraftressurs og representerte både en økende arbeidsdeling i økonomien og en


økende spesialisering i sysselsettingen.


I folketellingene fra 1800- og 1900-tallet er plassene Strøm, Strømsbråten, Murmesterstua,


Jegersborg, Nordre og Søndre Skuggen og portstuene oppført med husmenn.


Veiene
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Peder Anker hadde overoppsynet med alle veier i Norge. Etter Ankers planer ble det bl a.
anlagt vei over Dovre td Trondheim, fra Larvik til Kristiansand, fra Christiania over


Krokskogen, ned Krokkleiva til Ringerike og over Filefjell nl I ærdalsøyri.


Det første veianlegget som Anker anla, var strekningen fra Drammensveien ved Vækerø til
Bogstad Han kalte denne Bogstadveien. Veien ble påbegynt i 1783, den gikk gjennom
Bogstad gård, og ble etter hvert ført videre opp gjennom Sørkedalen. Dette var den aller
første kjøreveien inn i dalen.


Før denne veien ble bygd var allmannaveien, også kalt Byveien, det viktigste og trolig også
det eldste vetfaret innover i Sørkedalen. Dette var en kløvvei som hevdes å ha vært i bruk
opp gjennom middelalderen.


Både langs Byveien og gamle og nye Sørkedalsvei (av Anker kalt Bogstadveien), ble det av


Peder Anker anlagt steingjerder og støttemurer. Fra portstuene og nordover, samt fra
Bogs tad gård og nordover ble det plantet alleer. Det heydes at straffanger/krigsfanger ble


brukt i arbeidet med å lage steinglerdene og plante alleene.


I 1928 ble Johanneskirken ved Kontraskjæret revet Westye Parr Egeberg brukte elementer av
pusset betong og granitt fra denne kirken som kant langs vannet sør for badeplassen. Nord


for badeplassen ble tilsvarende elementer brukt langs «Privatveienå nord for badeplassen.
Tidligere sto det stabbesteiner langs veien nord og sør for badeplassen (jf. bilde side 32).


Del VI. Lovgrunnlag
Det følger av kulturmirmeloven § 15 at departementet kan frede byggverk og anlegg eller
deler av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av § 19 at
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendig for


å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser
som knytter seg til det Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima- og
miljødepartementet til Riksantikvaren, jf. § 12 nr I i forskrift om faglig ansvarsfordeling mv.


etter kulturminneloven.
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Protokoll  04/14 


 


 


Møte: Rådet for funksjonshemmede  


Møtested: Hovseterhjemmet  


Møtetid: 11.06.2014  


   


 


 


   


Tilstede: Reidar Sundby,  Kjell Tøn, Lars Asbjørn 


Hanssen, Elisabeth Wilhelmsen 


 


Forfall: Unni Fauskrud  


Som vara møtte:   


Møtesekretær: Anne L. Lexow  


  


Godkjenning av innkallingen 


Innkallingen ble godkjent uten merknader 


 


Sak 35/14 Protokollen fra møte 15.05.2014 ble godkjent 


 


Sak 36/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen     
 Ingen aktuelle saker for Rådet til BU-møte 19. juni 


 


Sak 37/14 Ny teknologi i høreapparater  


 Dagens høreapparater gir mange muligheter. Med Bluetooth-teknologi på 


mobiltelefonene er det mulig blant annet å spille musikk trådløst på 


høreapparatet. 


 


Sak 38/14       Brukervalg på dagsenter for funksjonshemmede 


 I forbindelse med avtalen mellom byrådspartiene og SV skal det igangsettes et 


arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsentra for psykisk 


utviklingshemmede 


   


Sak 39/14   Statens kartverks tilgjengelighetsportal           
 Statens kartverk har registrert universelt utformede veier, inngangspartier og 


parkeringsplasser i 148 kommuner. Dataene er representert på kartverkets 


tilgjengelighetsportal                      


  


Sak 40/14 Nordens største bokhandel i tidligere Eldorado kino er et eldorado for 


universell utforming 


 Bokhandelen har foruten heis og rulletrapper, installert løfteplattform 


  


Sak 41/14 Fra stoppeklokkereform til tillitsreform  


  I København er det etablert en «tillitsreform» i hjemmetjenesten som går ut på  


  at ansatte skal bruke tiden på de faglige utfordringene fremfor detaljstyring og  


  bruk av «stoppeklokke» 


 







Sak 42/14 Digitalisering for alle  


  Alle private og offentlige virksomheter må fra 1. juli legge til rette for at 


nettsider og automater er tilgjengelig for flest mulig. Eksisterende løsninger 


skal være universelt utformet fra 2021. 


  


Sak 43/14 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser i 


Oslo kommune 


 Rådet for funksjonshemmede har ingen kommentarer utover forslagene fra 


Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.  


 


Sak 44/14 Eventuelt 


- Handicapforbundet forhandler med Oslo kommune om størrelse på 


beløp for ekstrakostnader for dem som er i ordningen med brukerstyrt 


personlig assistanse (BPA) 


- Regjeringen vil forenkle tilgjengelighetskravene ved bygging av små 


leiligheter. Handicapforbundet mener forenklingene vil gjøre livet 


vanskeligere for mange 


 


 


 


 


                       Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
                         leder     sekretær  
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


   


 








PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDSMØTE 10.06.2014  
 


Tilstede:  


Moizza Hussain (leder) 


Ane Staubo 


Kim Omane 


Fredrick Falck Skogstad 


Aksel Kolstad  


Helene Wiese 


 


Fra administrasjonen:  


Jeannette Wold (sekretær)  


 


Forfall: 


Per Melsom, politisk oppnevnt representant 


Jakob Bogen  


 


 


SAKER: 


 


23/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 


 Godkjent uten merknader  


 


24/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL 


Gjennomgang av sak 80/14 Hovseterveien 70-72 Søknad om rammetillatelse for 


uttalelse og sak 99/14 Russearrangement på Tryvann- oppsummering fra ROK 


  


25/14  LYS I MÆRRADALEN 


Ansvar for belysning i Mærradalen er Hafslund/ Bymiljøetaten. Moizza ringer og 


sjekker hvordan de skal gå frem for å få skiftet de lysene som er gått. Legger info til de 


andre på FB. 


 


26/14  ORIENTERINGSSAKER 


 Ingen saker 


 


27/14 PLANSAKER 


Hovseterveien 70-72 og Storebrandtomten: Ingen ny informasjon. Rådet følger sakene 


for å være i tide med uttalelser og ev. befaringer når det blir aktuelt. 


 


28/14 EVENTUELT  


 Ingen saker 


 


God sommer! 


 


Møtet ble avsluttet 18.15 


 


 


Moizza Hussain      Jeannette Wold 


leder       sekretær 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


4/14  


 


 


 


Møte: 


 


Helse- og sosialkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 12.06.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H) 


  


Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Åse Thomassen (A) 


Beate Holland (F) 


  


Forfall: Anne Hollerud (V) 


  


Som vara møtte:  Finn P. Reinholt (V) 


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Åpen halvtime 


Ingen møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Informasjon 


Bydelsdirektøren informerte om at det vil bli dagsenter i Hovseterveien 88 i byggeperioden 


for Hovseterhjemmet. 
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Eventuelt 


Trond Lind Petersen (H) etterlyste befaring på tjenestestedene til høsten. 


Saker til behandling 


26/14 14/00019-5 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 15. mai 2014 3 


27/14 14/00285-7 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 2014 4 


28/14 14/00385-8 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 10.03.2014 5 


29/14 14/00285-8 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 27. mai 2014 
6 


30/14 14/00582-1 Bygging av nytt Hovseterhjem 7 


31/14 14/00561-2 
Søknad om bevilling Rica Holmenkollen Park Hotel, 


Kongeveien 26 
8 
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Saker til behandling 


 


26/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 15. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 26/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 
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27/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 27/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 105/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 


2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 


2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 
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28/14 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 10.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 28/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 106/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 


Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten av 21. mai 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 


Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten av 21. mai 2014 til orientering. 
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29/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 


mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 29/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 107/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 


27.mai.2014 til foreløpig orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 


27.mai.2014 til foreløpig orientering. 
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30/14 Bygging av nytt Hovseterhjem 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 30/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 118/14 


 


 


Forslag til vedtak 


 


Saken legges frem uten forslag til vedtak. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 


kantine og diverse kulturelle arrangementer for beboerne og besøkende. Hovseterhjemmet har 


i dag romslige fellesarealer hvor det pågår mange aktiviteter og arrangementer. 


Bydelsutvalget i Vestre Aker mener dette er til stor glede og nytte for beboerne, og gir viktig 


livskvalitet gjennom deltagelse. 


 


Bydelsutvalget ønsker å påvirke i planleggingen av nytt Hovseterhjem for å sikre best mulig 


kvalitet på tilbudet. 


 


Etter drøftelser med utgangspunkt i Høyres forslag ble det enighet om følgende omforente 


forslag: 


 


Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 


kantine og diverse kulturelle arrangementer for beboerne og besøkende.  Hovseterhjemmet 


har i dag romslige fellesarealer hvor det ofte er aktiviteter og arrangementer. Bydelsutvalget i 


Vestre Aker har bragt i erfaring at dette har vært til stor glede og nytte for beboerne, 


pårørende og besøkende fra nærmiljøet, og som gir livskvalitet gjennom deltakelse. 


Bydelsutvalget mener at disse erfaringene bør bringes videre i planleggingen av 


sykehjemmene i Oslo. 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 


kantine og diverse kulturelle arrangementer for  beboerne og besøkende.  Hovseterhjemmet 


har i dag romslige fellesarealer hvor det ofte er aktiviteter og arrangementer. Bydelsutvalget i 


Vestre Aker har bragt i erfaring at dette har vært til stor glede og nytte for beboerne, 


pårørende og besøkende fra nærmiljøet, og  som gir livskvalitet gjennom deltakelse. 


Bydelsutvalget mener at disse erfaringene bør bringes videre i planleggingen av 


sykehjemmene i Oslo. 
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31/14 Søknad om bevilling Rica Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 31/14 


2 Bydelsutvalget 19.06.2014 109/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Rica 


Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. beliggende i Bydel Vestre Aker. Søkte 


åpningstider er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder 


utenfor boligområder. Åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Det anbefales at 


virksomheten får skjenkebevilling. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 12.06.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Rica 


Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. beliggende i Bydel Vestre Aker. Søkte 


åpningstider er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder 


utenfor boligområder. Åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Det anbefales at 


virksomheten får skjenkebevilling. 


 


 


 


 


Oslo, 12.06.2014. 


 


 


 


 


Anita Asdahl Hoff (H) 


leder 


 








 


PROTOKOLL 4/2014 


PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 


Torsdag 12. juni 2014 KL. 10.30 – 12.00 


HOVSETERHJEMMET 


Faste medlemmer til stede: Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 


Forfall: Ingen 


Vara: Ingen 


Varamedlemmer til stede: Ingen 


Bydelsdirektør: Jan O Nytveit 


Sekretær: Berit Nilsen 


 


Godkjenning av innkalling og agenda 


Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 


Åpent kvarter: Intet 


SAKSLISTE 


17/2014 Protokoll fra møte 15. mai 2014. 


Protokollen fra møtet 15. mai 2014 ble godkjent uten merknader. 


 


18/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014. 


Bydelsdirektøren svarte på spørsmål i forbindelse med driftsorienteringen. Han informerte om den økonomiske 


situasjonen i bydelen og at det nå er inndratt hele 27 årsverk. Bydelen forsøker i størst mulig grad å skåne 


brukere av tjenestene. Eldrerådet ønsket informasjon om hva som skjer med dagsenteret ved Hovseterhjemmet 


i byggeperioden. Bydelsdirektøren informerte om at Hovseterveien 88 vil bli tatt i bruk som dagsenter. 


 


19/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 19. juni 2014  


Bydelsdirektøren gikk gjennom sakskartet til bydelsutvalgets neste møte 19. juni 2014. Ifm tilsynsrapporten fra 


Vinderen-  bo og servicesenter (VBS) redegjorde bydelsdirektøren på spørsmål om ernæring, renholdsrutinene 


og bemanningen på VBS.  


Eldrerådet stiller bl a samme spørsmål som tilsynsutvalget ved VBS; ”er outsourcing av matproduksjonen ved 


VBS den billigste, beste og mest hensiktsmessige løsningen”, - dersom man legger en totalvurdering til grunn ift 


ernæringen for syke – og eldre mennesker? Ny forskning viser at ernæring har stor og avgjørende betydning for 


både pasientenes levealder, helse og trivsel. 


 


20/2014 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser – innspill til plan 2015 – 2016. 


Eldrerådet antar at forslaget til plan for 2015 – 2016 er dekkende. Rådet mangler dessverre nødvendig 


kompetanse og innsikt til å vurdere om det var tiltak som manglet eller kunne forbedres i det tilsendte forslag. 


 


21/2014 Eventuelt: FN Internasjonale Eldredag 2014 og informasjon fra Attendo. 


Leder informerte om at arbeidet med lokalt arrangement for feiring av FNs Internasjonale Eldredag er godt i 


gang. Det jobbes med underholdning og eventuelt hvordan man best kan håndtere påmeldingene. Wenche 


Wangen følger opp Røa og Anne W Ore følger opp Vinderen med informasjon til gjestene ifm påmeldingene. 


Randi Arstal og de øvrige i rådet sjekker aktuelle underholder. Leder arbeider videre med de praktiske detaljer. 


Geir Hansen (Attendos leder ved Hovseterhjemmet) informerte om at det er firma UNICAR som overtar drifter 


ved Hovseterhjemmet fra 1. oktober 2014. 


 


 


Per W. Jensen 


leder 
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Takk for brev av 14. april 2014 der Bydel Vestre Aker orienterer om bydelsulvalgets
behandling av Plan- og bygningsetatens rammetillatelse til bygging av kunstgressbane
bak (TO-bygget» på Huseby. 13ydelens engasjement er prisverdig.
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TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN kL 29og
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 3. MARS 2014


Dato og tidspunkt for besøket:
03.03.2014 fra kl 14.30 til kl 17.30


Type besøk: Anmeldt tilsyn


Tilstede:
fra administrasjonen


Helene Hortman, leder
Esther Magnusen, avd.leder enhet 3 og 4


fra tilsynsutvalget:
Anita Asdahl Hoff (leder)
Beate Holland
Anne Wenche Ore
Trygve Gjertsen (varamedlem, delvis tilstede)


Møtesekretær:
*Anita Asdahl Hoff


Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet: beboere
(anonymisert), pårørende (anonyrnisert) ansatte, ledere, andre)


Ledelsen, Helene Hortman og Esther Magnusen
Samtale med leder for dagsenteret, Åse Westbye
Tilfeldige samtaler med ansatte på enhetene
Tilfeldige samtaler med beboere
Ingen pårørende


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsutvalget skal pase at tjenestestedene drives samsvar med regler og retmngslmjer ght av staten og
Oslo kommune.


Tilsynsutvalget skal pase at tjenestestedene:


•gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte beboer/bruker
med respekt


har utarbeidet malsetting. opplegg og tidsplan for oppholdel for den enkelte bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet herunder bestemmelse om bruk av
tvang


har lokaler, utstyr. aktiviletsmalenell og lignende som er i samsvar med formalet for virksomheten


drives med forsvarhge personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de mstilusjoner hvor dette er
forulsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette


serger for at informasjon om Helse- og sosialornbudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett
tilgjengelig for brukere/beboere.







Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftfig/muntlig kommunikasjon)


Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn med forberedt agenda. Vi planla å rekke et
besøk ved dagsenteret, og noen av avdelingene før møtet med ledelsen kl 16.


På agendaen:


1. Befaring
Dagsenteret
6., 5., 4., 3. avdeling


2. Forberedte spørsmål fra tilsynsutvalget:
A. Resultatene fra siste "objektive kvalitetsindikatorer", og evt. tiltak


Holdninger og verdiskapende arbeid
Aktiviteter/kultur/tur


- D Kommunikasjon med pårørende/beboere og oppfølging
- E. Hygiene


F Ernæring og måltidstidspunktene
- G. Sykefravær/vikarer


H. VBS sitt system for hendelse og avviksrapportering
- I. Informasjon; utfordringer/gladnyheter fra ledelsen


J. Eventuelt


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet:


1. Befaring


Dagsenteret hadde feiret 100-årsdagen til en av dagsenterets brukere.
Dagsenteret var pyntet til randen av blomster og flagg og oppvasken etler dagens
festivitas var iferd med a avsluttes. Vi fikk samtale med en oppglødd leder som
kunne fortelle at dagen hadde startet med champagnefrokost og besøk av TV2.
100-aringen ønsket seg deretter en utflukt til Solli Bowling. 8 av dagsenterets
deltakere, alle over 90 år hadde blitt med, hvor ordfører Fabian Stang ogsa kom pa
besøk med TV2. Med god tilrettelegging ble dagen svært vellykket for de som
deltok. 1mai har dagsenteret nok en 100 aring som skal feires. Dagsenteret har 20
plasser og 55 som kommer iløpet av uken og stadig noen pa ventelister. Alt tyder
pa at dagsenteret fortsatt er en suksess for de heldige som far plass hen


Enhet 6; Demens


Vi snakket med 2 sykepleierstudenter som var i praksis ved VBS i 6 uker. De hadde
begge fått et positivt inntrykk av VBS. Opplæringen hadde vært god og rutinene
fungerte i forhold til vaktskifter. De hadde ingen tanker om forbedringer og syntes
lokalene var fine.







Vi snakket med flere av beboerne som så stelte og fornøyde ut. Noen ønsket seg
flere trilleturer men hadde forstaelse for at det ikke var så lett i dette slapse-været.
Forøvrig hadde samtlige kun gode ord å si og en konkluderte med: «Det er et
fantastisk sted og det beste av alle sykehjem». Idag hadde de hatt musikkandakt
som var vellykket. Maten var de også fornøyd med.
En sykepleier på avdelingen var ikke fornøyd med mattilbudet. Hun hadde erfaring
fra Danmark hvor de hadde en «matmor» på kjøkkenet. Tilberedningen,
atmosfæren og lukten når maten tilberedes pa stedet er uvurderlig. Idag hadde de
servert egg og bacon til frokost fordi de hadde hjelp av sykepleiestudentene. Det
skapte ekstra apetitt og hygge. Som sykepleieren sa: Det er ikke lett å få opp
apetitten med ferdigmaten som serveres her... Hun så frem til prosjektet om
ernæring i uke 11 og håpet også kjøkkenet kunne bli et hyggeligere og mere
tilgjengelig oppholdssted. Pga beboernes tilstand var de avhengig av tilsyn på
kjøkkenet for å få dette til. Personalet har ikke kapasitet til dette med nåværende
bemanning. Sykepleieren var veldig fornøyd med at de ikke hadde vært plaget av
Noroviruset i år og presiserte hvor viktig det var at rengjøringspersonalet også
vasket håndtakene. Hennes håndtering av beboerne, hvor hun klemte så mange
som mulig og viste omsorg, gjorde godt å se for tilsynsutvalget. Vi spurte hvordan
fast kontaktperson for hver enkelt beboer fungerte. Beboerne er stort sett for
reduserte til å huske hvem som er deres kontaktperson. Således har alle et ansvar
for å følge opp alle beboerne og videreformidle beskjeder.
Vi registrerte at personalet hadde fått store navneskilter som var lett leselig.


Enhet 5, Psykiatri


En av beboerne ønsket seg større frihet og fleksibilitet til å bruke egne penger som
VBS oppbevarte. Vi ba henne ta opp dette med sin verge. Forøvrig hadde hun ikke
noe å utsette men opplevde at det var forskjell på pleierne. Noen få var iskalde
mens de fleste var omsorgsfulle og varme.


Vi kom midt i vaktskiftet så betjeningen var travel. Vi hilste på en av pleierne som
var våt på hendene etter vasking av desiinfeksjonsdispenser. Så handhygienen
fungerte der..


Våre «tilsynsbriller» oppdaget ingenting å sette fingeren pa annet enn at
askebegeret på terrassen var overfylt. Vi opplevet imidlertid at en av beboerne flkk
et skrike- og angst-anfall. Det gjorde inntrykk på oss og vi forstår således behovet
for ekstra omsorg og noen lydisolerte rom.


Enhet 4, Somatisk


Her var det også bare positive utsagn fra de 4 beboerne vi snakket med. «Ingenting
kunne vært bedre».


Vi flkk en samtale med fysioterapeut som hadde stilling som 50% fysioterapeut og
50% hjelpepleier. Hun var ikke fornøyd med rengjøringen og fortalte at flere av de
pårørende klaget. Det er ubehagelig for de ansatte fordi mange tror det er







betjeningens ansvar. Når vi så litt nøyere etter var listene skitne og det forekom
flekker på veggene. Kjøkkengulvet var også mindre delikat enn på de andre
enhetene. Vi opplevet at en av pasientene muligens var feilplassert og gjerne
kunne ha vært på demensavdelingen. Befieningen kan oppleve feilplasseringer
som frustrerende og uforståelig. Det er Bestillerkontoret som gjør vedtak om slike
plasseringer uten samråd med avdelingen/sykehjemmet.
Fysioterapeuten skulle gjerne hatt mere tid til fysioterapi, vedlikehold og opptrening
av pasientenes fysiske tilstand. Men VBS tilbyr ikke rehabilitering.


Enhet 3, Somatisk


En rask gjennomgang avdekket ingenting å påpeke. Avdelingen og kjøkkenet
virket innbydende og de 2 beboerne vi snakket med var fornøyd med maten,
omsorgen og aktivitetene som ble tilbudt. «Helt utmerket alt sammen».


2 Forberedte spørsmål til ledelsen


Innledning og oppsummering
Tilsynsutvalget rapporterte kort fra tilsynet pa avdelingene. Ledelsen var ikke
overrasket over kritikken av renholdet. Når det gjaldt feilplasseringer er det et
vanskelig område da plasseringen kan være god for den enkelte men vanskelig for
sammensetningen av beboerne. Noen som kommer inn på somatisk avdeling kan
etterhvert utvikle demens. Men noen ganger kan for mange flyttinger være uheldig.
I mangelen på institusjoner for bl.a langlidspsykiatri, forekommer det plasseringer
som ikke er gunstig.
Selvfølgelig hadde man ønsket seg flere ressurser innen fysioterapi og tid til
trilleturer.
Tilsynsutvalget og ledelsen hadde store forventninger til «Ernæringsuken.»


A. Resultatene fra siste «objektive kvalitetsindikatorer»


Rapporten beskriver resultatene fra den 2. registreringen i 2013 og kom VBS
ihende i slutten av februar. Ledelsen er derfor fortsatt iferd med å sjekke
resultatene og identifisere mulige problemområder Det synes foreløpig ikke å være
noe å utsette på resultatene som fremkommer i rapporten. Noen av resultatene kan
imidlertid være tilfeldige for den spesielle uken hvor malingen ble foretatt.
Rapporten tar for seg trykksår, urinkontinens, kontrakturer, vekttap, fall og
hoftebrudd.
Nar det gjelder trykksår så er det færre idag enn for uken som ble målt. Det jobbes
kontinuerlig med oppfølging av sår. Samme sykepleier skal følge opp sårene slik at
utviklingen kan følges. Forøvrig er de nøye på snuregime. VBS har fått midler fra
NAV til vekseltrykkmadrasser som forebygger sår samt til personløftere som
forebygger betjeningens rygger.


Urinkontinens forebygges ved blant annet rutiner for å følge til toalettet.


Ved VBS har 70,6% av beboerne kontrakturer. Det er kun 3 sykehjem som har
høyere andel av beboere med kontrakturer. Disse målingene er vanskelige. Men







med fysioterapeut i kun 50% stilling hadde det vært ønskelig med et bedre tilbud pa
dette omradet.


I forhold til andre sykehjem har VBS et relativt høyt prosentvis antall med
vektreduksjon, 15,5% Noen av enhetene er glade for vektreduksjon mens andre
ønsker seg det motsatte. Vektreduskjon ma ogsa ses i sammenheng med
ernæring omsorg, livsfase og diagnose. Veiingen er lettere a gjennomføre etter at
VBS fikk nye sittevekter.


Fall og hoftebrudd. Ifølge undersøkelsen ligger VBS pa 6. plass i flest fall. Fallene
har imidlertid sjeldent ført til skader. De som har falltendenser får hoftebeskyttere.


Holdninger og verdiskapende arbeid


Holdninger og verdiskapende arbeid gjennomsyrer, ifølge ledelsen, alt de gjør.
"Etikkstarteren» er et prosjekt i regi av KEKK (klinisk etisk kommunalkomite) hvor
det blant annet øves i hvordan rapportering, kommunikasjon og dokumentasjon kan
oppfattes. Ledelsen ber om at også datakurs og andre kurs har fokus på
holdninger.
Det er enighet om at privat mobiltelefon ikke hører til uniformen.


Aktiviteter/kultur


Det jobbes aktivt med a fä flere til å benytte seg av akfivitetstilbudet. På enhet 2 har
de satt igang ekstra tilbud med hjelp fra Frivillighetssentralen. Hver torsdag kommer
det bl.a en og spiller piano. Da de har en del nye beboere som er ivrigere pa a delta
pa aktiviteter håper de trenden med å sitte pa rommene kan endres. Ledelsen roste
flere av de frivillige som trofast møtte for a lese, snakke mm med beboerne. Trygve
Gjertsen i tilsynsutvalget ble ogsa nevnt som svært verdifull bidragsyter.


Kommunikasjon med pårørende/beboere og oppfølging


Noen parørende ønsker ikke å bli oppfattet som negative. Ledelsen jobber med a
signalisere at det ikke er farlig a korrigere. Misforstaelser kan unngas og
forbedringer gjennomføres via dialog. De som har klaget føler seg na tryggere pa a
komme med tilbakemeldinger.» Vi synes na å være gode pa å motta klager men
ikke alltid så gode pa å følge opp eller aktivt ta kontakt. Så dette jobbes det med.»


Hygiene


Man har et lite dilemma i forhold til at desinfeksjonsmidler ikke skal stå
fremme men skal samtidig være lett tilgjengelig for å ivareta god hygiene.
Desinfeksjonsspriten faller inn i kategorien farlige stoffer som skal
oppbevares forsvarlig. Hygiene tas alvorlig og i uke 19 har sykehjemsetaten
fokusuke pa hygiene. Forøvrig avholdes det kurs i hygiene og håndhygiene.


Ernæring og måltidstidspunktene







I uke 11 vil det være fokus på ernæring. Denne uken vil det være forskjellige
aktiviteter relatert til ernæring og matkultur. Det lages mat fra bunn av pa
enhetene der beboerne deltar etter evne og interesse. Det vil være foredrag
av ernæringsfysiolog. Aktivitetene vil være forskjellig på den enkelte avdeling,
det vil bli foretatt en evaluering etter endt uke.


Nar det gjelder endrede måltidstidspunkter er noen fornøyde, noen har
vennet seg til det og noen synes de er klønete. Enhetene har forskjellige
løsninger men ma forholde seg til Ernæringsforskriften som krever at
nattfasten ikke blir for lang. I en periode hadde VBS midler til en «frokostvert».
Dette var populært og savnes. Selvom de fleste beboere synes a være fornøyde
med maten synes det a være forbedringspotensiale her for a forebygge
vektreduksjon og trivsel.


SykefraværNikarer


Sykefraværet i Januar var pa 7,11% og i februar på 4,4%.
Enhet 6 som har hatt sykefravær oppe i 40% er nå nede i 5%; hovedsakelig
korttidssykefravær. Enheten vil få en positiv tilbakemelding.


VBS sitt system for hendelse og avviksrapportering


De enhetene som ikke har avvik blir ekstra gatt i sømmene. Det oppfordres til å
skrive avviksmeldinger da det gir muligheten til forbedringer. Noen er redde for a
«sladre». Det jobbes ekstra pa noen enheter for at avviksmeldinger skal være en
naturlig del av hverdagen.


Informasjon; utfordringerigladnyheter fra ledelsen


Ledelsen var ekstra fornøyd med det gode samarbeidet som har utviklet seg
mellom avdelingene. Ekstravakter tas pa tvers av avdelingene og det er en kultur
for a hjelpe hverandre.


En avdelingssykepleier og et verneombud har deltatt i HMS grunnkurs. De er
gjentagne ganger blitt bedt om å forelese om hvordan man kan forebygge
sykefravær.


(Medisin) Studenter som har jobbet ved VBS har gill rilbakemeldinger om at de er
takknemlige for alt de har lært i jobben som pleieassistent, at de har fått gode
holdninger etter a ha jobbet her og at de opplever VBS som det beste sykehjemmet
de har jobbet ved.


22 Mai er det planlagt apen dag pa alle sykehjemmene i Oslo kommune. Ved VBS
vil Venneforeningen og frivillige bli invitert til a delta. Arets program er enna ikke
helt klart.







Anette og Brynjulf Skaugens legat har gitt VBS blærescanner og noen nydelige
farveglade litografier. Disse blir registrert i forhold til regelverket.


J. Eventuelt


VBS vil invitere tilsynsutvalget til neste felles pårørendemøte som planlegges i
september. På den måten vil tilsynsutvalget lettere kunne fange opp hvor
pårørende opplever at skoen trykker.


Oppsummering og saker som følges opp ved neste
tilsynsbesøk:
(Inkludert evenluelle oppfolgingssaker fra tidligere


Oppsummering og spørsmål:


Tilsynsutvalget opplevet ingen kritikkverdige forhold og fikk i hovedsak positive


tilbakemeldinger.


Tilsynsutvalget opplever en god og positiv dialog med ledelsen hvor vi har en felles


målsetting om et best mulig VBS.


Det er rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. vask av dorhåndtak og


tømming av askebegere.


Ledelsen innser også selv at det fortsall må jobbes med oppfølging av tilbakemeldinger fra
pårørende.


Tilsynsutvalget vil følge opp status for lydisolering av nødvendige rom.


Tilsynsutvalget har store forventninger til hva som kommer ut av «emæringsuken».


Problemet med feilplasseringer ligger antagelig på et overordnet plan hos politikerne.


(Tilbud og organisering). Det samme grlder ernæringsproblematikken og spørsmål om


outsourcing av matlagingen er den beste løsningen.


Oversild over gjennomfone tilsyn 2014:


Enhet
I.tilsyn
Anmeldt


2. tilsyn
Uanmeldt


3. tilsyn
Anmeldt


4.tilsyn
Uanmeldt


2







3 03.03.14







4 03.03.14







5 03.03.14







03.03.14






atzsenteret03.03_14r


Oslo den 10.03.14
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Oslo kommune
Sykchjemsetaten


Administrasjonen


12 MAI2014
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Bydel Vestre Aker
Sarkedalsvelen 150 B
0754 OSLO


Do le os IIS 2014


Deres ref V ir ret Daksnr) 53kuheh: Arkiskode


2014 00253-3 201400001-43 Vigdis Skosduhl 1 43 30 111 204


SVAR PA TILSVNSRAPPORT FRA VINDEREN BO- OG SERVICESENTER -


ANMELDT BESOK 030314


Sykehjemsetmen har mottan tiIsiisutN algets rapport. og takker for de mange positi ve


tilhakemeldingene i rapporten. Saker til opprolging kommenteres i det folgende.


«Det er rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. vask av dorhandtak og


tø g av askebegre»


Det har den siste tiden kommet flere tilhakemeldinger på misnoye med renholdet både fra
ansatte, beboere og parorende. Prohlemstillingen er tatt opp med dem det gjelder, personalet på
avdelingene for de områder de har ansvar for, og med renholdsfirmaet som har hovedansvaret.
Saken følges opp videre internt på sykehjemmet.


«Ledelsen iI,n.v er også selv at det fortsatt må jobbes med opp101ging uv


tilbakemeldinger fra parorende»


Samarbeid med parorende er et område som alltid er i fokus, og som det jobhes med på tlere


mater. Det er eL mal for personalet på s kehjemmet az parorende skal fole seg trygge pa at den


som bor pÙ VHS hlir godt ivaretatt. Det jobbes blant annet med tillitsskapende tiltak der


informasjon er en viktig deL kompetanseheving for ansatte, og avklaring av fon entninger i


dialog med pasienter 02 parorende.


«Titsynsulvalget vil folge opp starus for lvdisolering av nødvendige rom»


Lydisolering av rom er en til behandling sentralt i Sykehjemsetaten. og det fon entes en
avklaring pa om og når dette kan prioriteres for sommeren.


Ål
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«Tilkrasurvalget har store forventninger til hva som kommer ut av «erncerhigstiken»»


VBS har foretatt en oppsummering av fokusuken om emæring som var i uke I I. Del var mye


positivt, blant annet forcdrag om D-vitamin, utfylling av MNA-skjerna, presentasjon av «soft-


meals» og servering av fiskekaker som var laget fra bunn på avdelingen. Det var stort


engasjement og ønske om tlere forbedringer, det ble konkludert med at planleggingen kunne


vært bedre og det ble vedtatt en ny fokusuke på ernæring i uke 34.


ti
Solv Karlstad


områdedirektor


Kopi til: Institusjonssj f Helene I lortman. VBS
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Møteprotokoll 


4/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsmiljøutvalget 


Møtested: Møterom Rødkleiva 


Møtetid: 12.06.2014 kl. 13:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Tilstede:  Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Elin Kate Målnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


Rolando Eugenio De Jesus Furet, Fagforbundet Vestre Aker  


Joel Pajarillo, Fagforbundet Vestre Aker 


Børge Skilbrigt, hovedverneombud 


  


Forfall: Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse 


Marit Ek, Norsk Sykepleierforbund 


Gunnar Langsø, FO 


  


Som vara møtte:  Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


Eivor Evenrud, Fagforbundet Vestre Aker 


Anita Walle, Utdanningsforbundet 


  


I tillegg møtte: Ivar Fløistad, bedriftshelsetjenesten 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 
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Informasjon fra bydelsdirektøren 


Bydelsdirektøren informerte fra 14f møtet om lederseminaret og fremdrift/oppfølging: 


 


Det er avholdt informasjonsmøte for foreldrene og ansatte i forbindelse med salg av 


barnehager. 


Tillitsvalgte ble oppfordret til å gi innspill som kan bedre samarbeidet mellom arbeidsgiver og 


arbeidstaker, ref. lederseminaret. 


Ledermøte referater vil bli lagt ut på intranettet etter ferien. Viktig at informasjon når ut til 


tjenestestedene. 


Bydelen skal drifte dagsenter for eldre i Hovseterveien 88 i byggeperioden for nytt 


Hovseterhjem. 


Det skal utvikles dagsenter for demente i tidlig fase. Egne midler til dette. 


Det skal utvikles en arena for frivillig arbeid utover det som skjer på andre arenaer i bydelen. 


 


Saker til behandling 


39/14 14/00016-7 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 15. mai 2014 3 


40/14 14/00068-10 Sakskart til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 4 


41/14 14/00069-10 
Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 22. 


mai 2014 
5 


42/14 13/00946-20 Status barnehager pr. mai 2014  6 


43/14 13/01408-4 Handlingsplan for reduksjon av uønsket deltid 7 


44/14 14/00233-13 
Budsjett 2014 - Nedtak av stillinger - Arbeidsmiljømessige 


konsekvenser 
8 


45/14 14/00567-1 Seniorpolitiske tiltak i Bydel Vestre Aker 2014 - 2016 9 


46/14 13/01445-37 Informasjon vedr salg av barnehager 10 


47/14 14/00310-5 Overtidsstatistikk for perioden 01.01 - 30.04.2014 11 


48/14 14/00146-7 
Sykefraværsstatistikk for april og samlet for perioden 01.01 - 


30.04.2014 
12 


49/14 13/01294-2 
Midlertidige barnehagelokaler i Hovseterveien 20 - samtykke - 


Gjelder Sætra barnehage 
13 
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Saker til behandling 


 


39/14 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 15. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 39/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte i 15. mai 2014. 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte i 15. mai 2014. 
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40/14 Sakskart til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 40/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 39/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 til orientering. 
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41/14 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 22. mai 


2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 41/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 40/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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42/14 Status barnehager pr. mai 2014  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 42/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 41/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget tar BU-sak vedrørende Status barnehager pr. mai 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar BU-sak vedrørende Status barnehager pr. mai 2014 til orientering. 
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43/14 Handlingsplan for reduksjon av uønsket deltid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 43/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 44/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Handlingsplan for reduksjon av uønsket 


deltid. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Handlingsplan for reduksjon av uønsket 


deltid. 
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44/14 Budsjett 2014 - Nedtak av stillinger -  Arbeidsmiljømessige 


konsekvenser 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 44/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til vurderingene av de arbeidsmiljømessige konsekvensene 


av budsjettet for 2014. 


 


Møtebehandling 


Fagforbundet Vestre Aker hadde følgende protokolltilførsel: 


 


«Fagforbundet kan ikke se at denne saken er blitt drøftet med de tillitsvalgte og ber om at 


dette blir gjort.» 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til vurderingene av de arbeidsmiljømessige konsekvensene 


av budsjettet for 2014. 
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45/14 Seniorpolitiske tiltak  i Bydel Vestre Aker 2014 - 2016 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 45/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 46/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til seniorpolitiske tiltak 2014 – 2016. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til seniorpolitiske tiltak 2014 – 2016. 
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46/14 Informasjon vedr salg av barnehager 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 46/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon vedr. salg av barnehager til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon vedr. salg av barnehager til orientering.  
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47/14 Overtidsstatistikk for perioden 01.01 - 30.04.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 47/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar overtidsstatistikken for perioden 01.01 – 30.04.2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar overtidsstatistikken for perioden 01.01 – 30.04.2014 til orientering. 
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48/14 Sykefraværsstatistikk for april og samlet for perioden 01.01 - 


30.04.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 48/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for april og samlet pr. 30.04.2014 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for april og samlet pr. 30.04.2014 til 


orientering. 
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49/14 Midlertidige barnehagelokaler i Hovseterveien 20 - samtykke - 


Gjelder Sætra barnehage 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 49/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Arbeidsmiljøutvalget i Bydel Vestre Aker gir hovedverneombud og bydelsdirektør fullmakt 


til å godkjenne plan for Hovseterveien 20. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget i Bydel Vestre Aker gir hovedverneombud og bydelsdirektør fullmakt 


til å godkjenne plan for Hovseterveien 20. 


 


 


 


 


 


 


Oslo, 12.06.2014 


 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit     Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder       sekretær 








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bydel vestre Aker
Sorkedalswien 150B


0754 OSLO


nam 11 05 2014


Var ref Naksnr 311313210-6


,ffilts annavra hentnikke
..hch Soplue SeerudikrknkedcI


Byegeplass, AASMUND VINJES VE1 36 Eiendorn: 39,215 0 0


Tiltakshayer Oiyind Qyale Adresse: Aasrnund Vinjes Yet 36, 0373 OSLO


Soker: Wang-Norderud AS Adresse, Rådhusgata 20. 0151 OSLO


Tiltakstype: Bodigarasje Tiltaksart: Underbygging


KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD
OM UTVIDELSE AV ENKELT GARASJE. DISPENSASJON FRA


REGULERINGSPLAN.
B y 111b Jekiivalgel


Plan- og bsgningsetatens avslag pa søknad om utvidelse av eksisterende enkelt garasje øl


dobbeltgarasje i sokkeletasje på hus oppfart pa 13santiks arens Gule likte er paklaget av WANG-


NORDERED arkitekter.


Klagens innhold går i hovedsak ut på:


Det er gitt tillatelse til Ilere andre tiltak i ntrrområdet. eller polilisk klagebehandling, under


saIllme regulering, i den senere tid. Det anses saledes som urimelig å asslå det omsøkte


tiltaket.


Asslag i saken er basert på ikke inns ilget dispensasjon fra § 4.2 i reguleringsbestemmelsene.


Klager bemerker at dette ikke er i tråd med forarheidene til planen. og den påfølgende


politiske behandling i BLK og Bystyret


Det bør legges sekt på streksoppleselsen, og ikke enkeltserdien uil hser enkelt bolig.


Byantikvarens frarådning. og Pbe s vurdering er vurdert ut fra at boligen er på Gul


Det er den ikke, og vedtaket er således fattet på feil grunnlag.


Boligens s erneverdi er overvurdert. Tillaket vil ikke pMirke boligens sisuelle ks aliteter


nevnt verdig.


Klagen anbefales ikke tatt til følge.


Plan- og Iwkusineketaten bchandler denne sak etter myndiehet tildelt etaten I bystyrevediak 2611113 sak


420 viderefon i bsstSresedmk av 17.062009 sak 201.


UTDAPENDE SAKSFREMSTILLING
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Gjeldende regulering og eksisterende forhold
Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring gjennom reguleringsplan for Vinderen 1, 5-4022,
vedtatt 17.12.2003.


§ 4. Spesialområde - hevaring (bolig):
Alt arbeid ut over ordinært vedlikehold på bygningenes eksteriør skal forelegges Byantikvaren til uttalelse.
Eksisterende bygninger, trapper murer, gjerder, terrasseringer og lignende elementer i hygningsmiljøet
tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av Byantikvaren.
Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisen under forutsetning av at eksteriøret beholdes
uendret, føres tilbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige
miljøet.'


Ved restaurering ogieller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige materialer
søkes bevan i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med hensyn til mforming,
materialbruk, farger og utførelse skal bevares.


Eiendommen er stor og bebygget med eksisterende enebolig med en enkel, delvis underjordisk garasje.
Boligen er oppført i tre, med murt sokkel masje, som eksisterende enkelt garasje er del av.


Søknad om rammenllatelse
Søknad om rammetillatelse for tiltak i Aasmund Vinjes vei 36 ble mottatt etaten den 15.11.2014.
Søknaden omhandler utvidelse av eksisterende enkeltgarasje delvis under bakken, til dobbehgarasje, og
inneholdt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens § 4, vedrørende spesialområde bevaring.
Garasjen ligger på boligens øst fasade, som henvender seg mot Aasmund Vinjes vei, og således utgjør
bygningens hovedfasade.


Søknaden om dispensasjon ble i konhet begrunnet slik:


Tiltaket vil i filstrekkelig grad verne om områdets opprinnelige identitet og karakter. Tiltaket vil
ikke tilføre nye stilelementer, og vil fremsta som et mindre, og tilpasset inngrep i sin sammenheng.
Den arkitektoniske utformingen er godt tilpasset boligen, og det er sannsynlig at en slik utforming
kunne bli« gitt, dersom en dobbeltgaraste hadde vært del av det opprinnelige romprogrammet.


Det hemerkes at en ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen om vemeparagrafen vesentlig
tilsidese«es, slik at det ikke er forhold som tilsier at omsøkt dispensasjon ikke kan innvilges.


Det vises også til at det i to lignende saker i nærområdet (Aasmund Vinjes vei 34 og 35) er gitt
dispensasjoner etter polinsk behandling


Uttalelser fra annen myndighet
Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren datert 14.02.2014. I uttalelsen står det blant annet:


Bygningen er bpisklbr sin tid ag sitt srilurtrykk og boligens sokkeletasje i mur med enkel garasje er el


karakreristisk funksjonalistisk trekk, og viser til tidlig bilisme. Den foreslåtte wvidelsen av sokkelen med


ny garasje fremstar som dominerende ovenfor boligens enkle form og uttrykk. Utvidelsen innebærer al det


stilbpiske junksjonalisliske lasadeutaykket srekkes i resentlig grad


Tiltaket vil eller Byanliburens rurdering tære en resentlig endring av den beraringsregulerte bygningen


og i konflik med reguleringsbestemmelsene. Med bakgrunn i dette frarades en utvidelse av eksisierende







Saks105201315210-6 Side 3 av 7


garasje."


Avslag
Det ble den 24.02.2014 gitt avslag på tiltaket, i medhold av reguleringsplanens § 4 jfr. Plan- og
bygningslovens § 31- 1.


Tiltakez er i strid med reguleringsplanens § 4. bestemmelser vedrørende spesialområde bevaring. Del ble
ikke innvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4, vedrørende speskdområde bevaring, da
Plan- og bygningsetaten ikke anså vilkårene for dispensasjon etter ptd. § 19- 2 tor å være oppfylt. Plan- og
bygningsmaten anså hensynet bak bestemmelsen til å bli vesentlig tilsidesan. Hensynet bak
vernebestemrnelsen i planens § 4 er å sikre at holigens kulturminneverdi i forhold til seg selv og
omgivelsene bevares. Plan- og bygningsetaten anså tiltaket å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi, og
dermed i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsen for spesialområde- bevaring.


Klage
Det er ansvarlig søker WANG- NORDERUD arkitekter som har tinklaget vedtaket. Klager har rettslig
klageinteresse jf. Fvl. § 28. Klagen ble mottatt Plan- og bygningsetaten den 18.03.2014, og er således
rettidig innkomnnet jf. fyl. § 29.


Klageanførslene går i korthet ut på


Det er tillatt mange tilbygg, nybygg og utvidelser av garasjer på bygninger i nærområdet de siste
årene. Det anses således som urimelig og usaklig forskjellsbehandling at denne saken ikke kan
tillates. Det vises her spesielt til at Byamikvaren tillot omfattende utbygging av garasjen på
nahoeiendommen; Aasmund Vinjes vci 34.
Avslag i saken er basert på ikke innvilget dispensasjon fra § 4.2 i reguleringsbestemrnelsene
Klager bemerker at deue ikke er i tråd med forarbeidene til planen, og den påfølgende politiske
behandling i BUK og Bystyret
Det hør legges vekt på snøksopplevelsen, ng ikke ensidig å bevare enkeltbygninger. Boligen i
Aasmund Vinjes vei 36 bør ikke underlegges et strengt objektvern da dette kun bør gjelde
enkeltobjekter med større verneverdi.
Byantikvarens trarådnIng er vurden og fattet på feil grunnlag. Vedtaket belager seg på denne
vurderingen og er således fattet pa feil grunnlag. Vedtaket bør erkjennes ugyldig på grunn av
saksbehandlingsfeil. Klager hemerker at både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten vektlegger
og vurderer tiltaket ut i fra at det omsøkte huset hvor det ønskes utvidelse av garasje, er på Gul
liste. Klager bemerker at dette ikke er tilfelle og at hele vurderingen således er gjort på feil
grunnlag.
Plan- og bygningsmaten overvurderer verneverdien av boligen. Tihaket er ansett å ha liten
innvirkning på boligens visuelle kvaliteter, samtidig som holigen vil bli nærmere hva som
torventes av dagens standard med to garasjeplasser.
Mener Pbe1 s grunnlag for avslag om at boligens autensitm og kulturminneverdi i stor grad
svekkes er leil, da tiltaket vil være lite synlig.


Utsatt iverksetting av vedtak
Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at iverksetting av tiltaket ikke medfører
irreversible inngrep. Det er ikke gitt igangseningstillatelse for tiltaket.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling
Plan- o nin setatens kommentarer til kla eanførslene:
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Plan- og bygningsetaten vurderer hver enkelt søknad om dispensasjon individuelt. Plan- og bygningsetaten
anser adgangen til å dispensere fra bestemmelser om bevaring som svært restriktiv, og bør forbeholdes
uvanlige og særegne tilfeller. Boligene i Aasmund Vinjes vei er regulert til bevaring og blir vurdert
individuelt av både Byandkvaren og Plan- og bygningsetaten ved eventuelle søknader om tiltak.


Klager bemerker at tiltak på bygningene, både i henhold til forarbeidene og planens § 4, skal være mulig å
giennomføre, og at det således er i strid med derte å ikke innvilge dispensasjonen. I planens § 4 står det:


- -Bygningene fillartes ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret beholdes
uendrer, føres tilbake til opprinnelig utseende, eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige
miljaer
Det fremgår av Byrådets innstilling til Bystyret at det i planarbeidet er foretatt en avveining av ulike
bygningers verneverdi. og at det kun er "de mest verdifulle miljøene og enkeltbygningene er foreslått
regulert til spesialområde bevaring - bolig I Byråden uttaler videre under 'Byråden bemerkei at
- Byrådet finner at reguleringsbestemmelsene går noe langt i å detaljere videre utnyttelse og endring, men
er klar over at dette er nadvendig for a na maler om a hevare områdets særegne karakter I En streng


fortolkning av § 4 og en restriktiv holdning ril nye ffitak innenfor bevaringsområdet vil derfor slik Plan- og
bygningsetaten ser det være i tråd med planens intensjon. Både Byandkvaren og Plan- og bygningsetaten
har vurdert den omsøkte utvidelsen av garasjen til å ikke være tilstrekkelig tilpasset det bevaringsverdige
miljøet, og således ikke være i tråd med planen.


Den omsøkte boligen er oppført på Gul lisre. Byantikvarens, og Plan- og bygningsetatens vurdering av
verneklasse og objektvern anses således for å være korrekt, den videre vurderingen av tiltaket har basert
seg på korrekt utgangspunkt. Vurderingene i vedtaket er således gyldig og det er ikke forekommet
saksbehandlingsfeil.


Boli gens verneverdier er vurdert av to fagetater. Det vises til Byantikvarens uttalelse og Plan- og
bygningsetatens avslag for ytterligere beskrivelse og vurdering av tiltakets påvirkning på boligen.


Plan- og bygningsetatens vurdering: 



Den omsøkte eiendommen fremstår godt bevart med et enkelt uttrykk. Boligens enkeltgarasje i sokkelen er
er tydelig urtrykk for tiden bygningen ble oppført i; bilismens barndom, og fremstår som en godt integrert,
men underordnet, del av bygningen.


Bebyggelse av den typen som er representert langs Aasmund Vinjes vei er generelt svært sårbar for
endringer. Dette fordi bygningenes uttrykk og verneverdi ofte knytter seg ul en svært enkel men finstemt
volumoppbygging og detaljering, typisk for tunksjonalisusk arkitektur. Det fremgår klart av forarbeidene
til planen at denne sårbarheten er bakgrunnen for de strenge reguleringsbesternmelsene.


Den omsøkte utvidelsen av sokkeletasjen gjør at boligens sokkeletasje vil fremstå meget dominerende i
forhold til huset. En enkeltgarasje i boligens sokkeletasje i mur er et typisk kjennetegn på funksjonalistisk
arkitektur, og det er således meget viktig å bevare dens opprinnelige størrelse og utførelse. Boligens
sokkeletasje fremstår idag klart som boligens fundament, godt plassert ned i terrenget, slik datidens
kjellere var. Samtidig fremstår sokkeletasjen med kun en enkelt garasj,e som beskjeden og lite
dominerende i forhold til resten av boligen. Fra å være godt tilpasset dl boligen i sin størrelse, vil den
dobbelt størrelse vesendig filsidesette boligens funksjonalistiske og enkle muykk, og dermed dens
bevadngsverdige karakter. Garasjen vil bli meget fremtredende, i forhold til eksisterende situasjon, hvor
den på en god måte underordner seg holigen og dens utforming. Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for


ikke være tilstrekkelig utformet til den eksisterende verneverdige bebyggelsen.
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Tiltaket vil medføre at bygni ngens fasade fremstår endret, samtidig som de arkitektoniske og
kuhurhistoriske verdiene knyttet til boligen i vesentlig grad vil forsvinne, har Plan- og bygningsetmen
konkludert med at filtaket er i strid med bestemmelsene i § 4.


Plan- og bygningsetaten ber bydelen hemerke at to separate fagetater har konkludert med at nhaket
er i strid med reguleringsplanens hestemmelser om ivaretakelse av bevaringsverdig bebyggelse.


Plan- og bygningsetatens vurdering av dispensasion: 

Fra Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om rammetillatelse hitsettes:
"Tilraket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse


Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for ar det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det er vilkår at fordelene ved å gi
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.


Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § 4, vedrørende riltak på bebyggelse regulerr til bevaring.
§ 4 i reguleringsplanen sier:
"Alt arbeid ut over ordinten vedlikehold på kvgningenes ekwerior skal fivelegges Byamikvaren til
unalelse. Eksisterende bygninger, rrapper murer, gjerder, rerrasseringer og lignende elementer i
bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjerner med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av
Byamikvaren.


Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forurserning av ar eksteriøret beholdes
uendrer, føres tilbake til opprinnelige urseende, eller gis en annen utforming tilpasset der bevaringsverdige
miljøet.


Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige materialer
søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske urtrykk med hensyn ril urforming,
muterialbruk, furger og utfitrelse skal bevarev"


Søknaden omfatter urvidelse av eksimerende enkelt garasje i bygningens sokkel etasje delvis under rerreng
og en urvidelse av overliggende terrasse. Bygningens eksteriør endres saledes og er avhengig av
dispensasjon.


Der vises til søkers begrunnelse for dispensasjon.


Eratens vurdering ov om hensyneU hensynene bak bestemmelsen vesendig tilsidesettes:
Hensynet bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boliyenes kulturminneverdi i forhold ril seg
selv og omgivelsene bevares.


Boligen har verneverdi både i seg selv og som en del av et homogem miljø med funksjonalistiske boliger i
nærområdet. Boligens eksteriør og ytterflater har stor betydning for hvordan boligen oppleves, og da
spesielt boligens fasade mot øst og Aasmund Vinjes vei, hvor boliyen henvender seg. Boligen har et
stiltypisk funksjonalistisk fasadeurtrykk og arkitektonisk særpreg; enkellgarasje i boligenes sokkeletasje i
mur er et typisk funksjonalistisk trekk,samtidig som enkeltgarasjen er et eksempel på datidens bilisme.
Den omsøkte urvidelsen av sokkel etasjen med garasje gjør at sokkeletasjen blir meget dommerende i
forhold til huset. Utvidelsen fordrer innsettelse av en ekstra garasjedør, som gjør ar garasjen blir betydelig
mer frenuredende i situasjonen enn i dagens situasjon. Enkelrgarasje sokkeletasje er et stiltypisk
funksjonalistisk trekk. Boliyens form skulle gjenspeile boligens funksjon og behov, og enkehgarasjen yir
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utrykk for datidens bilisme. Enkelgarasje i sokkelgarasje er således både er stillypisk funksjonalistisk trekk
og også er hisroriefortellende elemenr. Ved å endre enkelrgarasjen til en dobbelgarasje vil boligens
tidstypiske trekk forsvinne og garasjen som historiefortellende element om datidens bilisme vil bli borte.
Boligens autentisitet og kulturminneverdi vil i swr grad svekkes.


Plan- og bygningsetaten anser tiltaket å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi, og dermed vesentlig
grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spestalområde —bevaring


Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-2 ikke er oppbtlt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke.


Konklu on:


Plan- og bygningsetaten ønsker å bemerke at adgangen til å dispensere fra bestemmelser om bevaring bør
benyttes svært restriktivt, og bør forbeholdes uvanlige og særegne tilfeller. I den sammenheng bemerkes
det at ved en dispensasjon vil arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter og verdier gå tapt.


Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren anser tikaker for å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi,
både forhold til seg selv og som del av et homogent rniljø med funksjonalistiske boliger i nærornradet.


Forslag til vedtak


"Bydelsulvalget ved Vestre Aker bydel finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av
24.022014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering
hva gjelder utvidelse av eksisterende enkelt garasje til dobbeltgarasje på bolig i Aasmund Vinjes vei 36,
dispensasjon fra reguleringsplanens § 4.


Klagen fra WANG- NORDERUD arkitekter anbefales ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelsa"


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


vedlerte.:


Vedlegg i sak 201315210-6


NrBeskrivelseAvsenderDato Filnavn


Klagesak til bydelsurvalg
1 I_Klagesak til bydelsutvalg


(Derte dokument)


2 Søknad om rammetillatelse
Wang-Nordenid ;19.11.2013 i2_Søknad om rammetillatelse
.AS


3
Opplysninger om tiltakets ytre 	 Wang-Nordemd I 3_Opplysninger om tilrakers ytre
irammer AS


19.11.2013!rammer
4. 	


Wang-Norderud
4 Redegjørelse 19.11.201314_Redegjørelse


1 AS I


S'Søknad om chspensasjon
Wang-Norderud


19.11.2013 S_Søknad om dispensasjon
AS


6 Uttalelse fra Byantikvaren Wang-Norderud ,19.11.2013 6_Uttalelse fra Byantikvaren
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AS






7 Simasjonsplan
Wang-Norderud
AS


19.11.2013 7_Situasjonsplan


8
1Wang-Norderud


Plan og fasade østi
;AS


19.11.2013 8_Plan og fasade øst


9
Wang-Norderud


Avslag
AS


24.02.201419_Avslag


10
Wang-Norderud


Klage på avslag om dispensasjon As 21.012014
10—Klage på avslag om
dispensasjon


11 Klage mortart
Wang-Norderud
AS


11.04.2014 1_Klage mottan


12 5-4022 Vinderen Bevaringsplan






12_S-4022 Vmderen
Bevaringsplan


KoM (uten vedleee) sendt:
Oivind Qvale, Aasmund Vinjes vei 36, 0373 OSLO
Wang-Norderud AS, Rådhusgata 20, 0151 OSLO


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest


Dette dokumernel er elekironisk godlgent 13.05.2014 av:


Sophie Sterud - Saksbehandler
Jostein Eidsvåg - fungerende enhetsleder
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BygnInglitypekoder


BOLIG


Dersom brukeareakel til bollg er større enn bruksarealel ill annel enn bollg, velges bygningstype kodet innen bovedgruppen "Bolig" (111-199).


Ve41valg av bygnusgslype velges den med Mørs1andel av arealet innen liovedgrUPPen-


Enebollg ShorebollgbyggFrIlIdsbelIg
111Enebolig141Slort f rifiligende boligbygg på 2 et.161Hytter, sommerlps ol. frilidsbygg
112 Enebelig med bybersekkelledighel142 SlorlInftliggende boligbygg på 3 eg 4 el.162 Helårsbolig sem benytles som frilidsbolig
113 Våningsbus143 SlorlInftliggende boligbygg på 5 el. eller mer163 Våningsbus som benylles som fritidsbolig


144 Slore sammenbygde boligbygg på 2 el.
Tomannebollg 145 Slore sammenbygde boSgbyggpå 3 og 4 el. Kole,seterhusog lignende


121Tomannsbolig, verlikaldell146 Slore sammenbygde bohgbygg på 5 el. eller mer171Seterbus, sel, rorbu og liknende
122 Tomannsbolig, bonsonlaldell172 Skogs- og ulmarkskoie. gamme
123 Vaningsbus, lomannsbolp, vertikaldell BygnInglor bofellesskap
124 Våningsbus lemannsbolig, berisontaldelt151Bo. og servicesenter Garasjeog uthustll bollg


152 Studentiernisludenlbolper181Garasje, uthus. anneks 111borrg
Rekkehumkjeclehus,andresmåhus 159 Annen bygning for bolellesskap182 Garasje, utbus, anneks 111bilidsbolig


131 Rekkehus


133 pecle-ialnumbus AnnenbollgbygnIng
135 Terrasselps193 Boligbrakker
136 Andre småhus med 3- boliger eller flere199 Annen boligbygning (sekunelærbolig reindrill)


ANNET


Dersom bruksareaPt ikke ornfatler tsolig eller bruksarealemil oolig er mindre enn til aruses velges bygninestype kodel innen "Annet" (211-840) ut tra
novedgruppen sorn samlet utgjør det slorme arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størs1 andel av arealel innen hovedgruppen.


INDUSTRIOGLAGERGarasje - og hangarbygnIngIdrertsbygnIng
Inclustdbygning 431Parkeringsbus651Idreftsball


211Fabrikkbygning439 Annen garaspi-Langarbygning '652 Isball
212 Verkstedsbygning653 Svernmehall
214 Bygning for renseanlegg Vemog trallkktilsynsbygning 654 Tribune og idrettsgarderobe
216 Bygning for vannforsyring441Trafikktilsynsbygning '655 Helsestudio
219 Anren indusetribygning '449 Annen veg- og bilfilsynsbygning '659 Annen Elrettsbygning '


EnerglforsynIngsbygnIngHOTELL OG RESTAURANTKulturhue
221 Kraftstasjon j> 15 000 kVA) HotellbygnIng 661 Kinoseeateretperpikonsedbygrpg
223 Transformatorslasion 1s 10 000 kVA)511 Hotellbygning662 Samlunnsbus, grendebus
229 Annen energiforsyning '512 Molellbygning663 Diskolek


519 Annen botellbygning669 Annel kultufflus '
LagerbygnIng


231LageMall Bygningfor overnatUngBygning for rellgleseaktIvIteter
232 Kjele- og hyselager521Hosols, pensionat671Pirke, kapell
233 Silobygning522 Vandrer-Iferiellem672 Bedelps, menigbetsbus
239 Annen lagerbygning '523 Appartement673 Pernatoriumfgravkapell(barebus


524 GampingrellememPe679 Synagoge. moske
FiskerFoglandbruksbygnIng 529 Annen bygnirg lor overnatting '675 Poster


241Hbs for dyelandbruk, lagerlsilo679 Annen bygning lor relilgiose akIwileter '
203 Vekstbus RestaurantbygnIng
244 Dribsbygning fiskerfangsdoppelrelt531Restahranlbygning, kalebygning HELSE
245 NausUredskapsbus for fiske532 Sentralkjokken, kantinebygning Sykehus
218 Annen lisken- og fangstbygning533 Galekjokken, kieskbygning719 Sykehus '
249 Annen landbruksbygning '539 Annen restauranlbygorg '


Sykehjem
KONTOROG FORRETNINGKULTUR OG UNDERVISNING 721 Sykehjem


KontorbygningSkolebygning 722 130-ag behardlirgssenter
311 Kontos og adminislrasmnsbygning. redbus611 Lekepark723 Relmbilitenngsrslausjon, kurbed
312 Barkbygning, poslIps512 Barnebage729 Annel sykehjem '
313 Mediabygning613 Barneskole
319 Annen kontorbygning '614 Ungdomsskole PrimærhelsebygnIng


615 Kombinert barne- urgelomsskole731Klinikk, legekontorl-sentee-vakt
ForretnIngsbygnIng 616 Videregående skole732 Helse-isosialsenter. helseslasjon


321 popesenter, varehus619 Annen skolebygning '739 Annen primærbelsebygning '
322 Bblikkirorrelningsbygning


323 Bensinstasjon Universilets- , hegskoleogforeknIngsbygnIngFENGSEL BEREDSKAPO.A.
329 Annen forrelningsbygning '621 Universite•togskole mlaudilorium, lesesal mv. FengselsbygnIng
330 Messe- og kongressbygnirg623 Laborabriebygning819 Fengselsbygning '


629 Anren bniversitels-, bogskole eg
SAMFERDSELOG KOMMUNIKASJON ferskningsbygning ' Beredskapsbygning


EkspedlejonsbygnIng,terminal 821Politslasjon
411Ekspedisjonsbygning, llyterminal. konfrolltårn Museums- og bilolloteksbygning 822 Brannslasion, ambulanseslasion


412 Jernbane. eg Tbanestasjon641Museum. kunstgallen823 Fyrstasjen, losslasjon
415 Godsterminal642 Biblielekimedialek824 Stasjon for mdarovervåk. av lly-Plopslralikk
416 Postlerminal643 Zeelemiskybolanisk hape Ibygning)825 TdfluktsrorMbunker
419 Annen ekspechspn- og lerminalbygning '649 Annen musesms-ibblioleksbygning '829 Annen beredskapsbygning '


830 Monumen1
TelekommunikaslonsbygnIng 840 Oflenllig loalelt


129 Telekommunikasjonsbygnirg'I ellerbygningsomher nærb'knyinrngIW


rIenersu.kebygrl?oger
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Vedlegg nr


A-


Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174


Beskrivelse av hvordan tiltaket opplyller byggesaksbestemmelsene.
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder


OPPfriningene —


Elendom/byggend


Ggr.Elnr, FesienrSeks3onsnrBygninsnr- BolignrKommune
39215Oslo


AdreSse -Mpa5rir: PastsleaOslo
munds Vinjes vei 360373






Foshåndskonlnoss


Rol § 21 - 1 Fortdrdskonteranse er avIxedi og releral brel(gger Ja X Nei






Dlaponsaionnalond og fravik lra TEIC10


Ptd Kap. 19


Del seles dtsgensaawn fra teslernmelsone r (barrallb•113(~~1, FRPå agel ark)


—_ Kommunale vedtekter/ _
Plan- og bygningsleven med forskrifier:lorekniter lil pdl X !Arealplaner p Vegloven


venlegg nr


B - 1


Pb1§ 31-2 Redegjørede i eget vedlegg
Det sakes om fravd fra TEK for eksisterende byggverk (pd § 31-2)


Vealegg nr


B -






Ansaldisponsalng


PlanalAtus


seg kryss lor gjekencle —


Arealdel av kommuneplanI XI ReguleringsplanIBebyggelsesplan
Navnpå plan


S-4022


Regulerirgsfoirrål i arealcielav kornrrunenianneguleringsplanibebyggelsesplan- beskrrv


Byggeområde boliger, Spesialområde bevaring - bolig, offentlig trafikkområde -


gangvei fellesområde - felles avkjørsel.


a. Gradav LrlflyttIngMt.gjedende plan


Velg aktuall kalonne iht. beregMngsregel andll i gjeldende plan'


%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad


18% m1 %






Tom tsarea let


b.ByggeomrÅdeigrunneiendem"


Ev.arealsomtrekkestra ihr.beregtregler


Ev arealsomleggestil ihl. beregtregler


Beregiet tomteareal (b -eller (b +cl)


1180 rn2







mr


-









frix


.1180 rn2







Grad av
utnyifing


kealbenevnelser BYA BYA BRA BRA BTA
I. Beregnetmaks.byggearealihr.plan


((t.a.og e.) 212m2







g.Arealeitsisleende bebyggelse


II.Areal son dal nves


i' neal ri bebyggebe


(Parkenngwrealp3 lerrEng


k. Aæå loggesd


Beregre1gad av utnyibrg 1.p.e.og ky-


132 rn2







0 m: ni- -






5 rri:







18 m: ro-






.155m-







13.,







Bygnings-
opplysnInger
sorn fores I
Matrikkele,


I. Apr.e arearer scfn inngårpk


j.Parkeingsareal p(1tereng


n keal mairldretni = k - I - j











Alall b'uksenhece,>,,I,S[






Eloh.ger eohge,






enkrfe~er enrel F






fro-rer Arre  







nedegiurelser


' Skal Peregm g av utnyrongsgrad skte ener annen regel. beskrry nærmere
V€cleggr'


". Dersorn areal i rad b dke er frernkommet av målebrev, besknv nærmere
veciegg nr
D -


—. Vis ev. underlag for beregrången av grad av tånytting i vedlegg
VealeggrrD-
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Krav tll bygrun (pb128-1)


Skal byggverket pla seres i område med fare lor:


Flom


(TEK10 § 7-2)


kal byggverkerplasseresI flomutsartamråde? fl
fl


Fl (liten konsekvens og sannsynlighel lavere enn 1/20 år)


F2 (middels kansekstens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)


F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)






vedleggnr.


ø _ Ikke relevant 

'a


HangtX i Nei [___[ Jasivkiks lerh'etsklasse:






Skred


(TEK10 § 7-3)


kal byggverketpiasseresi skreduteattonnråde?


x I NeiIJaHvis ja, angi


 S1(Ii
len konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)


fl
S2 (mtddels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)fl


1


S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)






vedleggnr.


F -Ikke relevantsikkerhelsklasse:






Andre nelur-


0 S milloforhold
(pb1§ 28-1)






kompenserende filtak i vedlegg


Vedlaggnr


ø _ Ikke relevantX NeiiJaOersom ja, beskriv






TilknytnIng th veg ag tednIngsnett


Adkomst


vegloven
§§ 40-43
pb1§ 27-4


Gir bltaket nyfendret
adkomsl?


Tornla har adkomsi til folgende


Riksveg/fylkesveg


Kommunal veg


veg som er opparbeidet og åpen haralmtnnelig leresel:


Ja


i Ja


Net	 i' JaEr avkjeringstillatelse gal?


Er avkjaringsfillatelse gitt?JaX Nei Nei
—


J. Privat vegEr vegrett sikret ved finglyst erklaring?i X...)( Net


Venn-
forsyning


pbl § 27-1


TrIknylrangr lerhold 1.11lemla


X i Offentlig vannverk
-  --


Annen privat vannforsyning.


11Privatvannverk






Ennlagt vann


ikke innlagt vann


tilknytning lil annen
erklæring?


oesksv Vedleggnr


0 -Ikke relevantAnnen prival vannforsyning,


Dersom vanntilførsel forutsetter
foreligger rettighet ved tinglyst






1 N
ledningkrysser


Jaei
privalellerannens grunn,


Avløp
pbl § 27-2


rilknytning i lortiold til tomta


i i Privat avløpsanlegg


tilknytning til annen
erklæring?


Skal det installeres vannklosett?[ _1Ja


Ja


i Ja


L NetXOffentlig avlepsanlegg


Dersom avlopsanlegg larutsetter
breligger retlighet ved tinglysl


Forefigger utsfippsallatelse?i l Nei


privat ledning eller krysser annens grunn,, Nei






Vedleggnr


0 - Ikke relevan






Overvenn Takvann/overvann tøres til: Avløpssystem ,X Terreng
Vedleggnr
0 _ Ikke relevant






LeftelnnretnInger






Er del i bygningen lelleinnretninger
sorn omlattes av TEK107:


L JaX Nei


søkes det om slik innrelning installerlx I Hvis ja, sell X


,Trapplialaså-.


Rulletrapp eller rullende lortau


IXBIS,-


JaI X_INei 1i LøReplattlorm






Bygningsapplyeninger som føree I melnkkelen


N ngsgruppekode


X


Oppgi kode br hvilken næring brukeren av bygningen tilhares Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet. Unntak: NEBringsgruppekods «X» skal kun boikes når bygget bare har areal til boliglormål.


Næringsgruppet - g Idtge koder


A Jordbruk, skogbruk og liske H Transport og lagring P Undervisning


Bergverksdritt og utvinning I Overnattings- og serveringsvirksomhet 0 Helse- ag sosialljenester


C Industri J Informasjon og kornmunikasjon R Kulturall virksomhet, underholdning og


ElektrIsilels-, gass-, damp- og K Finansierings- ag forsIkringsvirksomnet fritidsaktivileter
varmtvannsforsyning I. Omsetning og drift av fast eiendom S Annen tjenesteyfing


Vannforsyning, avlops- og M Eaglle, vitenskapelig ag teknisk ljenesteyting T Lønnel arbeid i private hushaldninger
renwasjonsvIrksontet N Forretningsmessig Ilenesteyting U Internasjonale organisasjoner og arganer


F Bygge- og anleggpstrksomhet 0 Offentlig administrasion og larsvar, X Bolig
Varehandel, reparasjon av matorvogner trygdeordninger underlagt offentlig Y Annet som ikke er næring.


forvaltning


Vedlegqnr
Q - Ikke relevant


Kan høyspent krattlinje være i konalkt med tillaket? Ja X !Nei


Hvis ja, må avklaring med berørt retlighetshaver være dokumentert


 jdiearer relevant
Kan vann og avløpssledninger være konlfikt med filtaket? Li Ja  Nei


Hyrs te, må avklaring med berørt reffighelshaver være dokumentert


PleseerIng fl ffflaket
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W wang-norderud arkitekter


0510,15.11.2013


Telelon
.47 22 33 70


Ednall
info@w-n no


eieb
vnNw n no


Bankgdo
1503 34 19527


Org. Nr
911 634 554


Wang-Norderud arrolekler AS Rådhusgalen 20 - 0151 Oslo


Oslo komrnune
Plan- og Bygningswelaten
SENDES ELEKTRONISK


Prosjekt: Aasmund Vinjes vei 36
Søknad om utvidelse av garasje


Gjeldene plangrunnlag:
Eiendommen star på Byantikvarens gule liste da den er inkludert i spesialområde for bevaring


reguleringsplanen innenfor området Vinderen 1, S-4022, 17.12.2003


Beskrivelse av tiltaket:
Tiltaket omfatter utvidelse av garasjen under terreng, slik at man får plass til to biler.
Tiltaket berører kun sokkeletasjen, og vil ikke berøre verneverdige bygningsdeler over
terreng.
Overliggende platting vil bli utvidet med uttrykk og materialitet tilpasset det originale uttrykket.
Kjøreporten er ikke original —denne er antageligvis skiftet pa 70-tallet.
Kjøreport vil i ny situasjon erstattes av to porter med tilsvarende utforming, eller annen
uttorming tilpasset det verneverdige miljøet.


Søknad om dispensasjon:
Da Byantikvaren vurderer at tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser søkes
det dispensasjon fra Reg. best. § 4.2. Vedlagt uttalelse fra Byantikvaren og søknad om
dispensasjon i eget vedlegg.


Nabosamtykke:
Det foreligger samtykke fra alle berørte naboer.


Bebygd areal (BYA):
Det blir ikke endringer i eiendommens bebygde areal som følge av tiltaket, da tiltaket er under
terreng. Terrassen ligger ikke høyere enn 0,5 m over terreng og er derfor ikke medtatt i BYA


Avkjørselsforhold:
Tiltaket gir ikke endret avkjørselsforhold.


Med vennlig hilsen
Wang-Norderud Arkitekter AS
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wang-norderud arkitekter


Oslo, 15.11.2013


Telelon
447 22 33 70


E-rnal
infin@w-ri no


Web
www w-n no


Elankgwo
1503 34 19527


Org Nr
911 634 554


Wang-Norderud adolekler AS • Redhusgaten 20 • 0151 Oslo


Oslo kommune
Plan- og Bygrungswelaten
SENDES ELEKTRONISK


Prosjekt: Aasmund Vinjes vei 36
Søknad om dispensasjon


Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §4, annet ledd.


Det vises till vedlagt uttalelse fra Byantikvaren, der tiltaket frarådes. Tiltaket er derfor
avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §4, annet ledd med følgende
ordlyd:


arbeid nt over ordinært vedlikehold på hygningenes eksterior skal firelegges Qvantikvaren til uttalehe,


Eksisterende bygninger, trapper murer, gjerder, terrasseringer og lignende elementer i &vgningsmiljoet tillates ikke


re.Wr eller fiernet med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av Byantikvaren.


8.‘gningene lillates mnkvgd. pàhygd eller modernisert under lanitsetning av at eksterioret heholdes uendret, larey


tilbake til opprinnehge utseende, eller gis en annen utfOrming tilpasse, det hevaringsverdige miljoet.


Ved restaurering oweller reparasjon av eksisterende hygiunger og anlegg skal de opprinnelige materialer vokes


hevart i sat sammenheng Der opprinnelige eller karakteristi  ke uttrikk med hensyn til mfinming, materialhruk,


utlorelse he  ares.'


I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan (Verneplan for Vinderen) fremkornmer
følgende om utgangspunkt og intensjon for planarbeidet: "Forslag til Reguleringsplan —
Vinderen 1" utarbeidet av Byantikvaren, datert 16138.1993. Under "Bakgrunn" på side 2
fastholdes følgende:


Forslag fil reguleringsplan er ularbeidel etter ønske fra beboerne i omradet og av antikvariske hensyn
. . Intensjonen med planen er å verne omradets opprinnelige identitet og karakter.


Ansvarlig søker fremholder at tiltaket i tilstrekkelig grad verner om områdets opprinnelige
identitet og karakter. Tiltaket vil ikke filføre nye stilelementer, og vil fremstå som et mindre, og
tilpasset inngrep i sin sammenheng. Den arkitektoniske utformingen er godt tilpasset bofigen,
og det er sannsynlig at en slik ultorming kunne blitt gitt, dersom en dobbeltgarasje hadde vært
en del av det opprinnelige romprogrammet. Fordelene med å tilrettelegge for tidens krav, der
det er vanlig med to biler i en husstand er dels av praktisk karakter, dels ved at man unngår
gateparkering for 1 bil. Parkeringsveileder for Oslo Kommune har krav bl to parkeringsplasser
for eneboliger i ytre by.
Vi har forståelse for at Byantikvaren ønsker å praktisere verneparagrafen strengt, men kan
ikke se at hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, slik at det ikke det ikke er
forhold som tilsier at omsøkt dispensasjon ikke kan innvilges.
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wang-norderud arkitekter


Det vises avslutningsvis til at lignende problemstilling er behandlet i nærornrådet:


Saksnummer: 201305131 og 201011365 Aasmund Vinjes vei 34
Saksnumrner: 201216329 Aasmund Vinjes vei 35


For de aktuelle sakene har utfallet blitt at dispensasjoner er blitt innvilget etter polifisk
behandling.


Med vennlig hilsen
WANG-NORDERUD arkitekter AS


Jan Wang-Norderud
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Oslo kommune
Byantikvaren


Vedlegg 1-1


Wang - Norderud AS
v/Jan Wang - Norderud
Rådhusgaten 20
0151 OSLO


Dttio .4 1122013


kres rvf V kr rof (raksno Saksheb Arkodkodc


19 12 2012 201300240-1 Bengt I iloos Is) 215


39/215 - AASMUND VINJES VEI 36 - FORHANDSUTTALELSE TIL UTVIDELSE AV
CARASJE


Vi viser til brev av 19.12.12 med anmodning om forhåndsuttalelse iii utuidelse av eksisterende


garasje og veranda i Aasmund V injes ei 36. Vedlagt brevet er foto og tegning dalen 19.12.12.


Aasmund Vinjes vei 36 er en encbolig oppført i 1932,  bygget i funksionalistisk stil. Bygningen


er en trebygning i to etasjer med valmet tak og er kledd med liggende panel med gjærede


hjørner. Bygningen er oppført med en sokkeletasje i pusset hvit mur i fallende terreng og har


garasje i sokkel.


Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse ou er i


tillegg regulert til spesialonutde bevaring innenfor området Vinderen I. S-41122. 12.03.


I henhold til reguleringsbesternmelsenes § 4.2 tillates bygningen ombygd, påbygd eller


modernisert under forutsetning av at eksterioret beholdes uendret, føres tilbake ol opprinnelig


utseende, eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet.


Tiltak


Dct ønskes å utvide eksisterende enkel garasje i bygningens sokkel Onsket utv:delse tnot syr


vil legge til rette for ny dobbel garasje. I forbindelse med utvidelse a garasje onskes det


tilsvarende utvidelse Ibr eksisterende veranda som er anlagt på eksistcrende garastetak.


Vurdering


Bygningen er typisk for sin tid og sin stiluttrykk og boligens sokkeletasje i mur med enkel


garasje er et karakteristisk funksjonalistisk trekk. og iser til odlig bilisme. Den foreslåtte


utvidelsen av sokkelen med ny garasje fremstår som dominerende ovenfor buligens enkle form


og utrykk. Utvidelsen innebærer at det stiltypiske funksjonalistiske fasadeuttrykket svekkes i


vesentlig gad.


PosLadreiLeIlesoksadrokw‘colraltord: 02110


Postboks 20941.-loodab.elon tPobIlkunotscrocc 231,41205


Gtonolotta017110slobvanitkoonotoslo komintot. no


0505 Ostor admurnaleabyLtelo keeere,-ic .xl







Konklusjon


Tiltaket vil etter Byantikvarens vurdering %ære en vesentlig endring av den


bevaringsregulerte bygningen og i konflikt med reguleringsbestemmelsene. Med


bakgrunn i dette frarkles en uh idelse eksisterende garasje.


Med hilsen


Mana S. Lytomt Bengt 1.noss '


annk‘ar areik‘ur
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Adresse
Plan- og Aasmund vinjes vei 36


;;;:: bygningsetaten


D ,


3v/25/3


6 ..21


3S/271 /


151,0"/8080


Besknvelse


Deto 21 08 2013
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Tiltakshaver: Otvind Qvale Adresse: Aasmund Vinjes vei 36. 0373 OSLO


Soker; Wang-Norderud AS Adresse: Rådhusuata 20. 0151 OSLO


Tiltakstype: Bod. garasje Tiltaksart. Undertugeing


AVSLAG - AASMUND VINJES VEI 36
ti%ar pa soknad om tillatelse thr tiltak eiler plan- ou Engningsloxens *20-1


Søknaden omfatter utvidelse av eksisterende garasje delvis under terreng fra enkelt garasje til


dobbeltgarasje. Samtidig utvides overliggende platting/ terrasse i samme størrelse som garasje. Det
søkes dispensasjon fra reguleringsplanens § 4, vedrørende spesialomrade —bevaring.


Søknaden avslås i medhold av reguleringsplanens § 4, jfr. plan- og bygningslovens § 31-1.


Det foreligger ikke protester til søknaden.


Tiltaket er i strid med reguleringsplanens § 4 vedrørende tiltak på bygninger regulert til beyaring.


Omsøkte tiltak anses å svekke bygningens bevaringsverdi. Plan- og bygningsetaten finner


videre ikke grunnlag for å dispensere fra planens § 4. Byantikvarens frarådning mot tiltaket


las til følge. Tiltaket avslås.


Plan- oe bygningsetaten behandler denne sak ener myndighet tildelt etaten i 13yrådens sak 08/2010 av


29.06 2010.


Soknaden:
Eiendommen er lokalisert i et eldre boligområde på Vinderen i bydel Vestre Aker. Nærområdet er preget


av srnåhus oppfort på 1920- oe 30-tallet i tidhgmodernistisk stil. Bygnineene er hovedsakelie utfort i tre.
Eiendommen, inklusive nærområdet. er regulert til spesialområde bevarine.


Søknaden omfatter utvidelse av eksisterende gargsje delv is under terreng. slik at det blir dobbeltearasje og


ikke enkelt garasje. som i eksisterende situasjon Eksisterende earasje ligger i bygningens sokkel og er


delvis under terrene. Samtidig urvides overliggende platting terrasse i storrelse som earasjen utvides


Tiltaket påvirker ikke boligens BRA eller eiendommens BYA.


lo Plan- og b gning,elaten Ilewly.adrc5se Senrralbord cil I 80 Ilankgim 1315 Ul 01357


\ ahl  gale 1.0187 Oslo F.Lindesenteret 23 40 11 110 0r2 nr 0, l ,140 823 m‘A


Floks 31-4 Sencrum Felefaks 2340 Irpni
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Byggetiltaket medforer folgende dispensasjoner:
Dispensasjon fra reguleringsplanens § 4.


Gjeldende plangrunnlag:
Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring gjennom reguleringsplan for Vinderen I. S-4022.
vedtan 17.12.2003.


§ 4. Speskilområde - hevaring (bolig):
All arbeid ut over ordinært vedlikehold på bygningenes eksterior skal forelegges Byantikvaren til unalelse.
Eksisterende bygninger, trapper murer, gierder, terrasseringer og lignende elementer i bygningsmiljoet
tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av Byantikvaren.


Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksterioret beholdes
uendret, fores tilbake il opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige
miljøet.


Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige materialer
sokes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming,
maferialbruk. farger og utførelse skal bevares.


Uttalelser fra annen myndighet:
Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren datert 14.02.2014.1 unalelsen står det blant annet:


"Bygningen er typisk for sin tid og sitt stiluttrykk og boligens sokkeletasje i mur med enkel garasje er et
karakteristisk funksjonalistisk trekk, og viser til tidlig bilisme. Den foreslåtte utvidelsen av sokkelen med
ny garasje fremstår som dominerende ovenfor boligens enkle form og uttrykk. Utvidelsen innebærer at det
sciltypiske funksjonalistiske fasadeuttrykket svekkes i vesentlig grad."


"Tiltaket vil etter Byantikvarens vurdering være en vesentlig endring av den bevaringsregulerte byzningen
og i konflikt med reguleringsbestemmelsene. Med bakgrunn i dene frarådes en utvidelse av eksisterende
garasje."


Ansvarlig sekenhiltakshavers redegjorelse:
Det vises til ansvarlig sokers redegjørelse.


Plan - og bygningsetatens vurdering:


Nærområdets bebvggelse og karakter 

Eiendommen I igger på vest, og oversiden av Aasmund Vinjes vei. Nærområdet fremstår som en
karakteristisk .lomme av enhetlig bebyggelse klart avgrenset a‘ Sogns‘annsbekken og en skråning øst for
bebyggelsen på nedsiden av Aasmund Vinjes vei.


Området er regulert til spesialområde bevaring, og fremstår som et viktig og unikt vitnesbyrd om
ullempingen av modernismens idealer til tradisjonell norsk trebyggeskikk. Området ligger på en del av
Vinderen som er utbygget med en stor andel bebyggelse fra mellomkrigstiden, og med flere fremragende
eksempler på norsk modemistisk arkitektur, heriblant flere sentrale verker av Arne Korsrno og Sverre
Aasland. med Villa Damman som det fremste eksempelet. Området er derfor både et viktig
bevaringsverdig område i seg selv, samtidig som det inngk i et storre sammenhengende område, hvor
bebyggelsen langs Aasmund Vinjes vei utgjor et særs viktig historiefortellende element.
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Boligene på vestsiden av Aasmund Vinjes vei er oppfort med tilnærmet lik avstand til veien og ligger med
innganger og garasjer på ost fasadene mot veien. Hovedhenvendelsen er saledes mot veien. Tross
individuelle variasjoner i utforming fremstår bygningsrekken som helhetlig og særpreget. Boligene ligger
noe høyere i terrenget enn bebyggelsen på øst siden av Aasmund Vinjes vei. Den omsøkte boligen har en
sokkeletasje delvis under bakkenivå. med enkellgarasje. og er godt tilpasset terrenget.


Den omsøkte eiendommen fremstår godt bevan med et enkelt uttrykk. Boligens enkeltgarasje i sokkelen er
et tydelig uttrykk for tiden bygningen ble oppfort i; bi Iisrnens barndom, og fremstår som en godt integrert
del av bygningen.


Plan- og bygningsetaten bemerker generelt al bebyggelse av den typen som er representert langs Aasmund
Vinjes vei er svært sårbar for endringer. Dette fordi bygningenes uttrykk og verneverdi ofte knytter seg til
en svært enkel men finstemt volumoppbygging og detaljering. Det fremgår klan av forarbeidene til planen
at denne sårbarheten er bakgrunnen for de strenge reguleringsbestemrnelsene.


Tiltakets plassering i forhold til terreng 



Det omsøkte tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende enkelt garasje plassen delvis under terreng.
Utvidelsen skjer under ierreng og er således kun synlig fra fasaden mot ost; Aasmund Vinjes vei. Tiltaket
er tilstrekkelig tilpasset terrenget på eiendommen i henhold til gjeldende regulering. Men den
bevaringsverdige bygningen i seg selv og det bevaringsverdige miljøet blir påvirket av tiltaket.


Tiltakets visuelle kval itet i forhold til omeivelsene og sep selv
Den omsokte utvidelsen av sokkeletasjen gjør at boligens sokkeletasje vil fremstå meget dominerende i
forhold til huset. En enkeltgarasje i boligens sokkeletasje i mur er et typisk kjennetegn på funksjonalistisk
arkitektur, og det er således meget vikiig å bevare dens opprinnelige storrelse og utførelse. Fra å være godt
tilpasset til bol igen i sin størrelse, vil den i dobbeli størrelse vesentlig tilsidesene boligens funksjonalistiske
og enkle unrykk. og dermed dens bevaringsverdige karakter. Garasjen vi I bli meget fremtredende, i
forhold til eksisterende situasjon hvor den på en god måte underordner seg boligen og dens utforming.
Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for å ikke være tilstrekkelig utformet til den eksisterende
verneverdige bebyggelsen.


Dispensasjon


Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.


Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.


Det er sokt dispensasjon fra reguleringsplanens § 4. vedrørende tiltak på bebyggelse regulert til bevaring. §
4 i reguleringsplanen sier:


Alt arbeid ut cher ordinærl vedlikehold på bygningenes eksterior skal forelegges Byamikvaren til


uttalelse. Eksisterende bygninger. trapper murer. gjerder. rerrassermger og lignende elementer I


bygningsmiljoer ikke revet eller fternet med mindre fraværei av venieverdier dokumenteres av
Byamikearen.


Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under formsetning av at eksterioret beholdes


uendret, fores tilbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming filpasset det bevaringsverdige
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miljoet


Ved restaurering og'eller reparasjon ag eksisterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige materialer


sokes bevart i sin sammenheng Del opprinnelige eller karalaeristiske uttrykk med hensw til utihrming,


mwerialbruk, farger og mfbrelse skal hepares


Søknaden omfhtter utvidelse av eksisterende enkelt garasje i bygningens sokkel etasje delvis under terreng
og en utvidelse av overliggende terrasse. Bygningens eksteriør endres således og er avhengig av


dispensasjon.


Det vises til sokers begrunnelse for dispensasjon


Etatens vurdering av om hensynet/ hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:


Hensynet bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligenes kulturminneverdi i forhold til scg
sely og omgivelsene bevares.


Boligen har vemeverdi både i seg selv og som en del av et homogent miljø med funksjonalistiske boliger


moromradet. Boligens eksteriør og ytterflater har stor betydning for hvordan bollgen oppleves. og da


spesielt boligens fasade mot øst og Aasmund Vinjes vei, hvor boligen henvender seg. Bol igen har et
stiltypisk funksjonalistisk fasadeutnykk og arkttektonisk særpreg, enkeltaarasje i boligenes sokkeletasje i


mur er et typisk funksjonalistisk trekk, samtidig som enkeltgarasjen er et eksempel på datidens bilisme.


Den omsøkte utvidelsen av sokkel etasjen med garasje gjør at sokkeletasjen blir meget dominerende i
forhold til huset. Ltvidelsen fordrer innsettelse av en ekstra garasjedør, som gjør at garasjen blir betydelig


mer fremtredende i situasjonen enn i dagens situasjon. Enkeltgarasje i sokkelerasje er et stiltypisk
funksjonalistisk trekk. Boligens fonn skulle gjenspeile boligens funksjon og behov, og enkeltgarasjen gir


utrykk for datidens bilisme. Enkelgarasje i sokkelgarasje er således både et stiltypisk funksjonalistisk trekk


og også ct historieforrellende element. Ved å endre enkeltgarasjen til en dobbelgarasje vil boligens


tidstypiske trekk forsvinne og garasjen som historiefortellende element om datidens bilisme vil bli borte.


I3ofigens autentisitet og kulturminneverdi vil i stor grad svekkes.


Plan- og bygningsetaten anser tiltaket å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi. og dermed i vesentlig


grad tilsidesene hensynet bak bestemmelsene for spesialområde — bevaring


Plan- og bygninasetaten mener etter ovennevme at vilkårene for dispensasjon etter plan- og hygningsloven


§ 19-2 ikke er oppfylt, oe soknaden om dispensasjon innvilges ikke


Knnklusjon
Tiltaket er ikke tilstrekkelig godt tilpasset hensynet til det bevaringsverchge bygningsmiljøet, og svekker
verneverdiene knytter til bol igen. Tiltaket er dermed i strid med planens § 4 og avhengig av dispensasjon.


V ilkårene for dispensasjon er ikke tilstede og kan således ikke gis.


Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnirt. finner Plan- og bygningsetaten at


det omsøkte riltaket ikke er i overensstemmelse med den samlede plan- og bygningslovgivningen og derlbr
ikke kan godkjennes


Eventued ny søknad:
Plan- og bygningsetaten oppfordrer til å gå i dialog med Byantikvaren for å se på mulige løsninger for en


eventuell ulytkling av sokkeletasjen eller boligen. Derte så vernehensyn kan ivaretas I henhold til § 4 i
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reguleringsbestemrnelsene kan bygnlngene tillattes ombygd, påbygd eller modemisert under forutsetning


av at eksterieret beholdes uendret, fores tilbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming


tilpasset det bevaringsverdige miljøet. Det kan således utfores endringer på bebyggelsen såfremt dette er


tråd med vemehensyn. Plan- og bygningsetaten vil også oppfordre til at det gjennomføres
forhåndskonferanse slik at rammer og mullgheter også kan utredes fra den part.


Klageadgang:
Dette kedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker atter mottakelse av dette brevet. Se


vedlagte orientering.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for byggeprosjekter


Vest


Dette dokumetnet er eleAtroni3k godkjent 24.02.2014 av:


Sophie Sterud - Saksbehandler


Jostein Eidsvåg - for enhetsleder Anne Torill Halse


Kopi til:
Oivind Qvale, Aasmund Vinjes vei 36, 0373 OSLO


Vedlegg:
Orientering om klageadgang
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Elankgeo
1503 34 19527


Org Nr
911 634 554


Prosjekt: Saksnr. 201315210 - Aasmund Vinjes vei 36
Klage på avslag om dispensasjon


Det vises til avslag av for angjellende byggesak mottatt her den 28.02.2014.
Avslaget for dispensasjonsforholdet påklages med dette for endelig behandling av Vestre
Aker Bydelsutvalg. Klagen er etter dette rettidig


Dersom Vestre Aker Bydelsutvalg velger å gi dispensasjon i saken vil det ikke være forhold
som står i veien for Rammetilatelse, slik at det forutsettes at denne omgående gis av Plan- og
Bygningsetaten.


Alternativt ber vi PBE omgjøre avslaget pga. av saksbehandlingsfeil slik det fremkommer i
denne saken —For en nærmere vurdering av dispensasjonsforholdet vil vi gjerne anbefale at
avdelingsenhetsleder og saksbehandler befarer eiendommen med ansvarlig søker.
Det er dessverre slik at vi er sterkt uenig PBE sitt avslag, og vi påviser i påfølgende
fremstilling at vedtaket er fattet på feil grunnlag, og i strid med planens intensjoner.


1. Bakgrunn for søknaden.


Tiltaket omfatter utvidelse av garasjen under terreng, slik at man får plass til to biler
Tiltaket er meget begrenset, og berører kun sokkeletasjen, Verneverdige bygningsdeler over
terreng blir følgelig ikke berørt


Overliggende platting vil bli utvidet med uttrykk og materialitet tilpasset det originale uttrykket.
Kjøreporten er ikke original —denne er antageligvis skiftet på 70-tallet.
Kjøreport vil i ny situasjon erstattes av to porter med filsvarende utforming, eller annen
utforming tilpasset det verneverdige miljøet.
Etter ombygging vil boligen ha en garasje med to biloppstillingsplasser i henhold til gjeldende
parkeringsnorm, og med en innvendig størrelse som er bedre tilpasset dimensjonene til
natidens biler.


Weng-Norderud arkilekler AS • Rådhusgalen 20 • 0151 Osla


Oslo kommune
Plan- og Bygningswetaten
SENDES ELEKTRONISK


Oslo, 18.03.2014


Telefon
+47 22 33 70


E-mail
mla@w-n no


Web
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Det bemerkes at Aasmund Vinjes vei 36 er den eneste bolig på veiens vestside uten
dobbelgarasje. Husene i 40, 38 og 34 har alle dobbeltgarasje, og samtlige er oppført ila
de 10 siste år. Det er også en dobbeltgarasje i 33 på østsiden av veien.
En ombygget garasjen i 36 vil følgelig ikke skille seg ut i nærmiljøet.


Det har vært med betydelig med tilbygg, nybygg og ombyggingsprosjekter i nærområdet i den
senere tid - eksempelvis nabobyggelse i Aasmund Vinjes vei 34, 35, 38.
Det forutsettes selvfølgelig at det vil være mulig å gjøre mindre tilpassninger til boligen i
Aasmund Vinjes vei 36 tilpasset det verneveerdige miljøet, for å gjøre boligen bedre egnet til
vår fids krav.


2. Bakgrunn for Reguleringsplanen og begrunnelse for klage


I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan (Verneplan for Vinderen) fremkommer
følgende om utoanosounkt og intensjon for planarbeidet: "Forslag til Reguleringsplan —
Vinderen 1" utarbeidet av Byantikvaren, datert 16.08.1993. Under "Bakgrunn" på side 2
fastholdes følgende (Vedlegg Q-1 i byggesaken):


Forslag til reguleringsplan er utarbeidet etter ønske fra beboerne i området og av antikvariske
hensyn . . Intensjonen med planen er å verne områdets opprinnelige identitet og karakter.


Reguleringsplanen forener beboernes og byantikvarens interesse for at strøkskarakteren
ivaretas. Derfor fremkommer det at det skal være mulig å gjøre endringer (påbygg, tilbygg)
og normalt vedlikehold.


I den videre behandlingen fremkorn det i antikvariske mHjøet er det forskjellig syn om
lesbarhet skal ha forrang over videreføring av strøkskarakter ved tiltak. Byutviklingskomiteen
grep fatt i dette ifbm. med politisk behandling
I møtet den 03/12/2003 sak 415 har Byutviklingskomiteens medlemmer ser seg nødt til å
fastholde følgende presiserende merknad:


Komiteen viser til PBEs uttalelse i saken: "Det er verdt å merke seg at det i planen ikke er
ønskelig at nye tiltak skal være kopier av gammel byggestil, men at den skal være tilpassel.
Med andre ord gir planen også mulighet for å tillate bygg med vår egen samtids uttrykk,
dersom dette dokumenteres er i henhold til planen for øvrig."


Disse medlemmer peker på at det sentrale i utlalelsen er "gir også mulighet for å tillate".
Disse medlemmer understreker at uttalelsen åpner for, men verken gir uttrykk for at det bør,
eller er ønskefig med bare "bygg fra vår egen tid". . .


Ovennevnte gir et entydig polifisk signal om at §4.2 ved tilbygg og endring skal forstås slik at
"... en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet" medfører en videreføring av
den eksisterende stilart, men at det til en viss grad åpner for en samtidig stil.


Ut fra det foreliggende saksfremlegget var det ikke naturlig for komiteens medlemmer å gå
inn på tolkningsforståelse av verneparagrafen, §4 I reguleringsbestemmelsene som har
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følgende ordlyd:


"Alt arbeid ut over ordinært vedlikehold pa bygningenes eksteriør skal forelegges
Byantikvaren til uttalelse. Eksisterende bygninger, trapper murer, gjerder, terrasseringer og
lignende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av
verneverdier dokumenteres av Byantikvaren.
Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret
beholdes uendret, føres tilbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming
tilpasset det bevaringsverdige miljøet.
Ved restaurering og/eller reparasjon av eksisterende bygninger og anlegg skal de
opprinnelige materialer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske
uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares."


Ansvarlig søker deler de synspunkter som fremkom under politisk behandling av planen.


Som det fremgår tillates ombygning forutsatt at disse er tilpasset det bevaringsverdige miljøet.
Det vill i den anledning være naturlig å legge vekt på streksopplevelsen, og ikke ensidig å
bevare enkeltbygninger uforandret, eller a legge til kontrasterende tilbygg —som selvfølgelig
gir god historisk lesbarhet, men ofte dårlige estetiske helhetsløsning, både for objektet og
strøket.


Vi kan ikke se at den aktuelle eneboligen i Aasmund Vinjes vei 36 skal underlegges en streng
praksis (objektvern) slik at ombygging og utvidelse ikke tillates. Slik vi ser må en slik holdning
kun gjelde for enkeltobjekter med langt større verneverdi enn det som her er tilfelle. Det er
tvert i mot slik at det i planen legges opp til en endring og tilpasning over tid ved ombygging
og påbygg såfremt tiltakene er tilpasset vernesituasjonen.


Det foreslatte tiltaket er klart innenfor hva som må forstås å være tilpasset, og byantikvarens
vurdering som radgiver i saken er derfor ikke i trad med reguleringsbestemmelsene.


Ansvarlig søker har vært klar på uenighet med Byantikvaren ift. gjeldende praksis, og har
vunnet frem med dette synet ifbm. politisk behandling i saker med tilsvarende problematikk i
hhv. Aasmund Vinjes vei 35 og 36.


Med bakgrunn i dette påklages Plan- og Bygningsetatens avslag på dispensasjon, og det
anmodes om at slik dispensasjon innvilges slik at det kan etableres en garasje med
tidsmessig kapasitet som også er i tråd med gjellende parkeringsnorrm


3. Bakgrunn for Plan- og Bygningsetatens avslag og vår kommentar
I tråd med reguleringsbestemmelsens §4.2 er tiltaket forelagt Byantikvaren for uttalelse.
Byantikvaren har frarådet tiltaket da Byantikvaren i sin vurdering anseer at en utvidles av
garasjen ikke er forenelig med objektets vemeverdi da det vil fremstå for dominerende i
forhold til boligen, og det stiltypiske funksjonalistiske fasadeuttrykket vil svekkes i vesentlig
grad.
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Med bakgrunn i Byantikvarens frarådning er tiltaket avhengig av dispensasjon fra
reguleringsbestemrnelsenes §4.2.
Plan- og Bygningsetaten (PBE) har fulgt rådet fra Byantikvaren —Dispensasjonsøknad er
følgelig avslått, med resulterende avslag i byggesaken.


PBE sitt avslag på dispensasjonen er forankret i at verneverdi på objektnivå fillegges stor
vekt, og følger dermed opp Byantikvarens argumenter. Videre fremmes det at garasjen vil bli
meget fremtredende i forhold til eksisterende situasjon.


Ansvarliq søker anfører at Byantikvaren i sin uttalelse leager til orunn at boligen er pa qul liste
—Dette er ikke korrekt. Et søk i Riksantikvarense database Kulturminnevern bekrefter dette.  
Bvantikvarens frarådninq er følgeliq fatlet Då feilaktia gunnlaq oq et strengt syn på obiektvern
er laqt til grunn, oq har fått innvirkninq pa PBE sin videre saksbehandling. 

Det er foretatt feil i Bvantikvarens saksbehandling. 

Forholdet er i seg selv svært kritikkverdig og har utvilsomt hatt innvirkning på PBE sin 
vurdering. Ansvarlig søker mener at forholdet er tilstrekkeliq som grunnlaq for en omoiøring
av vedtaket. 



Ansvarlig søker er klar på at PBE når de støtter seg på Byantikvarens uttalelse i sin tolkning
overvurderer både verneverdien til objektet ift. Den politiske viljen bak reguleringsplanen,
samt innvirkningen av tiltaket både ift. bygningen i seg selv og i forhold til strøket. PBE bør
merke i at verneparagrafen klart åpner for tilbygg og ombygging, forutsatt at denne er
tilpasset.
Det fremstår som merkelig at det argumenteres for å beholde en garasje som ikke er egnet til
størrelsen på nålidens normale biler med begrunnelse at den fremstår som et godt eksempel
fra en tid da kjøretøy var mindre en i dag.
Slik ansvarlig søker ser det er det tvert i mot viktig at bebyggelsen innefor verneplanen kan
utvikles for å møte samtidens krav —det er derfor til- og ombygging tilates, men da med en
utforming som er tilpasset det verneverdige miljøet.


Det er heller ikke riktig som Byantikavaren og Plan og Bygningsetaten argumeterer med at
tittaket vil bli svært fremtredende i forhold til eneboiligen og sitt nærmiljø. På grunn av
høydeforskjell og garasjens nedsenkning i terrenget er dagens garasjedør knapt synlig i
forhold til omgivelsene. Dette vil også være tilfelle etter en utvidelse av garasjen. Det kan
vanskelig forstås slik at endringen vil fremsta som dominerende. Eksisterende garasjedør er
ikke original, men ble satt inn av tidligere eier på slutlen av 50 tallet. Dersom det som tiltenkt
benyttes hvite garasjeporter vil de gå i ett med husets fasade, og slik at tiltaket i liten grad vil
bli synlig i omgivelsene.


Det betones sterkt at tiltake er av meget begrenset omfang, og samtlige berørte naboer har
gitt sitt skriftlige og særskilte samtykke. Det er ingen andre forhold en det omtalte
dispensasjonsforholdet som står i veien for at det gis tillatelse i saken, og det er klart at
Byantikvarens uttalelse har som sitt feilaktige utgangspunkt at eiendommen er oppført på Gul
liste.
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3 Etatens vurdering av dispensasjonssøknad fra Reg. best. § 4.2:


Etatens vurdering er basert på Byantikvarens feilaktige vurdering av objektvern i råd med
oppføring på gul liste, er således i sin helhet tvilsom. Vurderingene av om hensynet/
hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes gjengis i det følgende:


Hensynet bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligenes kulturminneverdi
forhold til seg selv og omgivelsene bevares.


Boligen har verneverdi både i seg selv og som en del av et homogent miljø med
funksjonalistiske boliger i nærområdet. Boligens eksteriør og ytterflater har stor betydning for
hvordan boligen oppleves, og da spesielt boligens fasade mot øst og Aasmund Vinjes vei,
hvor boligen henvender seg.


Enkeltgarasje i boligenes sokkeletasje i mur er et typisk funksjonalistisk trekk, samtidig som
enkeltgarasjen er et eksempel på datidens bilisme. Den omsøkte utvidelsen av sokkel etasjen
med garasje gjør at sokkeletasjen blir meget dominerende i forhold til huset og mer
fremtredende i situasjonen enn i dagens situasjon. Enkeltgarasje i sokkeletasje er et stiltypisk
funksjonalistisk trekk. Boligens form skulle gjenspeile boligens funksjon og behov, og
enkeltgarasjen gir utrykk for datidens bilisme. Enkelgarasje i sokkelgarasje er således både et
stiltypisk funksjonalistisk trekk og ogsa et historiefortellende element. Ved å endre
enkeltgarasjen til en dobbelgarasje vil boligens tidstypiske trekk forsvinne og garasjen som
historiefortellende element om datidens bilisrne vil bli borte.


Boligens autentisitet og kulturminneverdi vil i stor grad svekkes.


Plan- og bygningsetaten anser tiltaket å vesentlig svekke boligens bevaringsverdi, og dermed
i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene for spesialområde —bevaring.


Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkarene for dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke.


Det konkluderes med at det ikke foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for a kunne
gi den omsøkte dispensasjon, vilkarene etter plan- og bygningsloven § 19-2 anses ikke er
oppfylt, og dispensasjonssøknaden avslas.
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3 Ansvarlig søkers vurdering av avslagsgrunnlaget for dispensasjon ift. Reg. best. §
4.2:


Det følger av PBL § 19-2, 2. ledd at det ikke kan dispenseres dersom hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. Videre fremgår det at det skal foretas en avveining av hensynene som
taler for og imot en dispensasjon.
Det kan bare dispenseres dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en
dispensasjon. I § 19-2, 3. og 4. ledd er det fremhevet ulike hensyn som skal tillegges særlig
vekt i vurderingen.


Det fremkommer som en overordnet malsetning i forarbeidene til planen at man ønsker å
opprettholde områdets opprinnelige identitet og karakter, samfidig som det legges til rette for
tilpassninger for å imøtekomme tidens krav ved mindre om- på- og tilbygninger med en
ufforming tilpasset det verneverdige miljøet. Vi ma derfor gå ut ifra at PBE mener at tiltaket
ikke er tilstrekkelig blpasset.


Grunner angitt av PBE for manglende tilstrekkelig tilpassning PBE gjennomgås og
tilbakevises i det følgende:


- Boligens autentisitet og kulturminneverdi vil i stor grad svekkes.


Dette er ikke korrekt. Tiltaket er ikke oppført på gul liste og det er kun reguleringsplanens
bestemmelser som kan legges til grunn. Tiltaket er kun en mindre tilføyelse som kun i liten
grad vil påvirke opplevelsen av boligen, og som i liten grad vil være synlig annet enn internt
på eiendommen. Som eksempel på at Byantikvaren ikke motsetter seg et tilbygg til en
identisk bolig henvises det til BYA sin uttalelse i byggesak for Aasmund Vinjes vei 34 (Saksnr.
201011365) av 26.01.2010 der det anbefales et tilbygg som underordner seg den
eksisterende boligen, samtidig som det fillates større vinduer i kjelleretasje fordi denne er
mindre følsom for inngrep.
Ut fra dette er det klart at tilbygg kan anbefales, og at kjelleretasjen er mindre kritisk ift.
opplevelsen av byggverket. Det er derfor ikke samsvar i byantikvarens holdning i de to
sakene, og vi kan ikke være enig i at kulturminneverdien svekkes vesentlig. Skulle det i
ettertid være ønskehg med en tilbakeføring vil dette selvfølgehg være mulig, shk at tilbygget
ansees som reversibelt.


Enkeltgarasje i boligenes sokkeletasje i mur er et typisk funksjonalistisk trekk samtidig som
enkeltgarasjen er et eksempel på datidens bilisme. Den omsøkte utvidelsen av sokkeletasjen
med garasje gjør at sokkeletasjen blir meget dominerende i forhold til huset og mer
fremtredende i situasjonen enn i dagens situasjon.


Verneparagrafen legger opp til at det skal kunne gjøre mindre endringer for å få til en
tilpassning til dagens behov. Etablering av en fungerende garasje er et eksempel på en slik
endring. Dagens parkeringskrav er to biloppstillingsplasser, og det vi derfor være naturlig og
fordelaktig å unngå gateparkering. Det er ikke riktig at den omsøkte utvidelsen vil bli meget
dominerende i forhold til huset og dagens situasjon. Garasjen er senket ned, og vil ikke bli
vesentlig synlig fra Aasmund Vinjes vei slik PBE anfører.
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Det vises videre til at Byantikvaren har tillatt en meget omfattende utbygging av et
garasjeanlegg på omlag 100 m2 under terreng på naboeiendommen (Aasmund Vinjes vei 34)
med dobbelt garasjeporter, og at garasjeanlegget også er koblet sammen med huset, i tillegg
til at de doble portene ligger direkte inn mot veien, og derForer visuelt meget fremtredende i
nærområdet, i motsetning til det som vil være tilfelle for tiltaket i Aasmund Vinjes vei 36.


Det omsøkte tiltaket er derimot begrenset, nedsenket og tilbaketrukket, og vil ikke, som
anlegget i nummer 34, påvirke helhetsopplevelsen av strøket.
Ut fra dette er det tydelig at Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten er meget
innkonsekvent mht. behandling av samsvarende problemstillinger inne planområdet, og at
argumentasjonen om at en underdimensjonert garasje fra 1936 må beholdes pga.
æsbarhet er urimelig, inkonsekvent, og medfører klar forskjellsbehandling innen
planområdet.


Boligen har verneverdi både i seg selv og som en de/av et homogent miljø med
funksjonalistiske bofiger i nærområdet. Boligens eksteriør og ytterflater har stor betydning for
hvordan boligen oppleves, og da spesielt boligens fasade mot øst og Aasmund Vinjes vei,
hvor boligen henvender seg.


Boligens eksteriør forandres ikke i vesentlig grad, det er kun kjelleretasjen som berøres, og
Byantikvarens holdning til sokkeletasje og parkeringsgarasje for det i utgangspunktet
identiske huset på naboeiendommen i nummer 34 er kjent, oag avvikende i forhold til
uttalelse i denne saken.


Enkeltgarasje i boligenes sokkeletasje i mur er et typisk funksjonalistisk trekk, samtidig som
enkeltgarasjen er et eksempel på datidens bilisme. Den omsøkte utvidelsen av sokkel etasjen
med garasje gjør at sokkeletasjen blir meget dominerende i forhold til huset og mer
fremtredende i situasjonen enn i dagens situasjon. Enkeltgarasje i sokkeletasje er et stiltypisk
funksjonalistisk trekk. Boligens form skulle gjenspeile boligens funksjon og behov, og
enkeltgarasjen gir utrykk for datidens bilisme. Enkelgarasje i sokkelgarasje er således både et
stiltypisk funksjonalistisk trekk og også et historiefortellende element. Ved å endre
enkeltgarasjen til en dobbelgarasje vil boligens tidstypiske trekk forsvinne og garasjen som
histonefortellende element om datidens bilisme vil bli borte.


Dette er ikke ansett som et problem av Byantikvaren i andre saker, der øvrig bebyggelse har
fått etablert dobbeltgarasje. Husene i 40, 38 og 34 har alle dobbeltgarasje, og samtlige er
oppført ila. de 10 siste år. Det er også en dobbeltgarasje i 33 på østsiden av veien.
En ombygget garasjen i 36 vil følgelig ikke skille seg ut i nærmiljøet. Det anmerkes videre at
tiltaket vil være reversibelt dersom det skulle være ønske å reversere tiltaket i fremtiden, uten
at vi kan se at det her dreier seg om et objekt med verneverdi som tilsier at dette noen gang
skulle bli aktuelt. Vurderinger rundt bilisme på 30-tallet synes unødvendig ift. et bygg med
denne verneklasse, da man istedet må se hen til de behov for å kunne gjøre praktiske
tilpasninger for fremtidig bruk som ligger til grunn for vernebestemmelsen.
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Boligens autentisitet og kulturrninneverdi vil i stor grad svekkes.


Dette er tilstrekkelig tHbakevist ovenstående. Byantikvarens og PBE sin vurdering bygger på
den feilaktige vurderingen at boligen er oppført på Gul liste. Vurdering av verneklasse og
objektvern har følgelig feil utgangspunkt, og har derfor ikke gyldighet.
Det er foretatt feil i Byantikvarens saksbehandling.


Da PBE velger å følge Byantikvarens anbefaling, gjøres det sammen gjeldende for PBE sin
vurdering. Det strenge objektvernet som fremkommer og praktiseres fremkommer tydelig i
PBE sin vurdering av dispensasjonsforhIdet, og det er tydelig at de feilaktige opplysninger
som er opplyst av BYA står i veien for at PBE på tilstrekkelig selvstendig grunnlag, da det er
etablert praksis av spørsmål knyttet til verneverdi praktiseres strengt i byggesaker der
objektene er oppført på gul liste.


Ansvarlig søker kan derfor ikke være enig med Plan- og bygningsetaten at ulempene ved
med å innvilge dispensasjon er klart større enn fordelene. Det motsatte er tilfelle, slik det er
dokumentert over, og PBE anmodes derfor om å omgjøre vedtaket slik at tillatelse gis, ved at
avslaget på søknad om dispensasjon omgjøres. Dersom PBE ikke finner å kunne
imøtekomme dette ber vi om at saken oversendes Vestre Aker bydelsutvalg for endelig
behandling, og avklaring av dispensasjonsforholdet.


4.0 Politisk behandling i Vestre Aker Bydelsutvalg:
Dersom saken oversendes til politisk behandling anføres følgende:
Det er påvist at avslag i saken basert pa ikke innvilget dispensasjon fra §4.2 i
reguleringsbestemrnelsene er i konflikt med forarbeider til planen, og den påfølgende politiske
behandling i BUK og Bystyret. Videre er det påvist at Byantikvaren og Plan- og
Bygningsetaten feilaktig har forutsatt at boligen er oppført på Byantikvarens Gule liste, og at
videre saksbehandling er basert på en feilaktig eiendornmens vernesituasjon.
Det henstilles derfor til Vestre Aker Bydelsutvalg å fatte følgende vedtak:


Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §4.2 for byggesak i Aasmund Vinjes vei
36 med saksnummer 201315210.
Da ikke ytterligere forhold står i veien for RammetHatelse bes Plan- og Bygningsetaten om å
ferdigbehandle saken omgående.


Med vennlig hilsen
WANG-NORDERUD arkitekter
Jan Wang-Norderud
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1111P111salltld ed henvendthe


Byggeplass: AASMUND V1NJES VEI 36 Eiendom: 39721510/0


Tiltakshaver ølvind Qvale Adresse: Aasmund Vinjes vei 36, 0373 OSLO


Søker: Wang-Norderud AS Adresse: Rådhusgata 20, 0151 OSLO


Tiltakstype: Bod/garasje Tiltaksart: Underbygging


KLAGE MOTTATT - AASMUND VINJES VEI 36
Bekrellelse på motrati klage ( g redewrelse for videre saksgang


Deres klage av 19.03.2014 er mottatt. Fortentet saksbehandlingsdd i Plan- og bygningsetaten er 8


uker med tillegg for behandlingstid hos Fylkesmannen og en evt. politisk behandling.


Vi vil foreta forberedende klagebehandline ihL fomaltningslovens § 33 og kan oinejore avslaget dersom
tinner klacen begrunnet.


Klaeen skal forelegges bydelsutvale som kan omgjore asslaget dersom det finner klagen beerunnet.


I motsatt fall sendes klagen med politisk utvalgs uttalelse til Fylkesmannen for endelie avlijurelse. jf plan-
og bygningsloven § 15 og Kommunaldepartementers dclegasjonsvedtak av I. juli 1986 De vil motta kopi


av oversendelsen.


Tas klagen ull folge helt eller delvis av politisk utvalg. med den følge at vedtaket gis nytt materielt innhold,


vil omgjøringsvedtaket være gjenstand for klage fra en annen part hvis denne har rettslie klageinteresse i å


fa prøver slik klage


Fylkesmannen kan fastholde, oppheve eller omgjøre det påklagede vedtak. Fylkesmannen vil selv


underrelte partene om sitt vedtak.


Fylkesmannens vedtak er cndelig og kan ikke paklages videre.


Plan- og bygningsetaten har kommet til at det ikke er erunnlag for å i klagen oppsettende virkning. jE
forvalmingsloven § 41
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De har rett PI innsyn i sakens dokumenter. Dene kan gjøres ved fremmøte i etatens kundeserner i Vahls


gate 1. Ved henvendelse bes opplyst saksnummer eller nItakets adresse og/eller gårdsnummer og


bruksnummer for enklere gjenfinning av ønsket dokument. Dokumentene i saken vil også kunne sees via


vår innsynstjeneste Sakinnsyn på eratens neasider hup I/www.phemslo.kommune.no.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avden ng for byggeprosjekter


Vest


Dette dokumentel er elektronisk godkjent 11.04.2014 av:


Sophie Sterud - Saksbehandler


Jostein Eidsvåg - for enhetsleder Anne Torill Halse


Kopi


Oivind Qvale. Aasmund Vinjes vei 36. 0373 OSLO







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


S-4022
Vedtaksdato: 17,12.2003


Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning


Saken Endret reguleringsplan med reg.best. for Vinderen 1, som om- reguleres
gjelder: til: Byggeomr.-boliger, offentlig trafikkomr-gangver fellesomr.-felles


avkjørsel.


Merknader-


Knytning(er) mot andre planer:
199304206


Saken bestar av 3 sider inkludert denne.


P'an-og bygningsetaten Besoksacresse Telefon 23 49 '0 00 Orgamsasjonsnurnmer
•  Vahls cale ' 2-97 Oslo helelaks 23 49 'j Y 97 0-h3 823 •.IVA
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VINDEREN I


§ lAvgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankarl merket tegnings nummer VIP-199304206
og dalert 02.12.2002, revidert 09.04.2003.


Formål
Området reguleres til:
- Byggeområde boliger
- Spesialområde bevaring —bolig
- Offentlig trafikkområde —gangvei
- Fellesornråde - felles avkjørsel


Fellesbestemmelser
3.1 Utnyttelse
Tillatt % - BYA skal ikke overstige 18 % av tomt. Parkeringsplass på terreng skal regnes med i % - BYA
med 15 m2per plass.


3.2 Byggegrense oq plassennq
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.


Bebyggelsen skal være frittliggende med minimum 8 meter mellom bolighusene og 4 meter fra
nabogrense. Frittliggende garasjer skal ha en avstand fil nabogrense på minimum 3 meter.


3.3 Høyder oq utforminq
Ny bebyggelse skal ha gesims- og mønehøyde filpasset tilstøtende bebyggelse. For tilbygg under 20 m2på
hagesiden og for garasjer, kan lavere gesims- og mønehøyde godkjennes.


Ny bebyggelse skal ha møneretning parallelL eller vinkelrett i forhold fil tilstøtende bebyggelse. Takform og
lakvinkel skal Ulpasses nabobebyggelsen. Dette gjelder også garasjer og uthus.


Bebyggelsen skal oppføres med fasadekledning i tre. Unntak må være begrunnet i tilpasning Lil
eksislerende bebyggelse med en annen materialbruk.


3.4 Type bygq oq Lomt
Som nybygg tillales oppført friltliggende eneboliger, lomannsboliger og garasjer. Minste areal for tomt som
kan godkjennes uten at det foreligger godkjent søknad om byggetillatelse er 600 m2.


3.5 Støyreduserende tiltak for nybyqq.
De laveste parvise grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-8/79, eller senere vedtart
forskrift, vedtekter eller retningslinjer som erstatter nåværende skriv, skal gjelde for støy fra vegtrafikk og
skinnegående Irafikk i planområdel Dersom nybygg, som følge av trafikkstøy, utsettes for overskridelse av
rundskrivets veiledende grenseverdier pe innendørs og utendørs oppholdsareal, må støyreduserende tiltak
iverksettes.


3.6 Krav Lil ubebyqd areal 

Terrengutforming og grøntstruktur skal filpasses nabotomtene og områdets helhetspreg med sikte på å
oppreilholde kvalitetene knyltel til de sammenhengende hagebellene.
Det tillates ikke tett inngjerding.


Ikke vegetasjonskledde areal som biloppsfillingsplasser og avkjørsler skal ikke grense direkte mot offentlig
vei i større bredde enn maks 4 meter, uten at det finnes et vegelasjonsbelte på minimum 1 meter mot vei.


3.7 Parkering oq adkomst
Parkeringsplasser skal opparbeldes etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo.


Spesialområde - bevaring (bolig)
Alt arbeid ut over ordinært vedlikehold på bygningenes eksteriør skal forelegges Byantikvaren til uttalelse.
Eksisterende bygninger, trapper murer, gjerder, terrasseringer og lignende elementer i bygningsmiljøet
tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av Byantikvaren.
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Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forolsetning av at eksteriøret beholdes
uendret, føres Ulbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming filpasset det bevaringsverdige
miljøet.
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Møteprotokoll 


4/14  


 


 


 


Møte: 


 


Medbestemmelsesutvalget 


Møtested: Møterom Rødkleiva 


Møtetid: 12.06.2014 kl. 14:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Tilstede:  Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


Rolando Eugenio De Jesus Furet, Fagforbundet Vestre Aker 


Joel Pajarillo, Fagforbundet Vestre Aker 


Anita Walle (Utdanningsforbundet) 


  


Forfall: Stein Vesterkjær, enhetsleder for økonomi 


Lill Havstein, Fagforbundet Vestre Aker 


Lungi Mbilase, Fagforbundet Vestre Aker 


  


Som vara møtte:  Eivor Evenrud, Fagforbundet Vestre Aker 


Eirin Rønning, Fagforbundet Vestre Aker 


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 
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Informasjon fra bydelsdirektøren 


Bydelsdirektøren informerte fra 14f møtet om lederseminaret og fremdrift/oppfølging: 


 


Det er avholdt informasjonsmøte for foreldrene og ansatte i forbindelse med salg av 


barnehager. 


Tillitsvalgte ble oppfordret til å gi innspill som kan bedre samarbeidet mellom arbeidsgiver og 


arbeidstaker, ref. lederseminaret. 


Ledermøte referater vil bli lagt ut på intranettet etter ferien. Viktig at informasjon når ut til 


tjenestestedene. 


Bydelen skal drifte dagsenter for eldre i Hovseterveien 88 i byggeperioden for nytt 


Hovseterhjem. 


Det skal utvikles dagsenter for demente i tidlig fase. Egne midler til dette. 


Det skal utvikles en arena for frivillig arbeid utover det som skjer på andre arenaer i bydelen. 


 


 


Saker til behandling 


38/14 14/00017-7 Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 15. mai 2014 3 


39/14 14/00068-10 Sakskart til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 4 


40/14 14/00069-10 
Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 22. 


mai 2014 
5 


41/14 13/00946-20 Status barnehager pr. mai 2014  6 


42/14 13/00155-3 Omgjøring/sammenslåing av stillinger i Enhet for bestiller 7 


43/14 14/00555-1 Opprettelse av stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig 8 


44/14 13/01408-4 Handlingsplan for reduksjon av uønsket deltid 9 


45/14 14/00566-1 
Handlingsplan for likestilling og mangfold i Bydel Vestre 


Aker 2014 - 2016 
10 


46/14 14/00567-1 Seniorpolitiske tiltak i Bydel Vestre Aker 2014 - 2016 11 


47/14 14/00070-7 Faste nyansettelser i perioden 05.05 - 02.06.2014 12 


48/14 14/00233-14 Budsjett 2014 - driftsstatus omstilling 13 
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Saker til behandling 


 


38/14 Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 15. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 38/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 
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39/14 Sakskart til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 40/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 39/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 til orientering. 
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40/14 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 22. mai 


2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 41/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 40/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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41/14 Status barnehager pr. mai 2014  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 42/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 41/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget tar BU-sak vedrørende Status barnehager pr. mai 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar BU-sak vedrørende Status barnehager pr. mai 2014 til orientering. 
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42/14 Omgjøring/sammenslåing av stillinger i Enhet for bestiller 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 42/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om at 50 % stilling, 


hjemmelsnr. 133753 og 50 % stilling, hjemmelsnr. 137751 slår sammen til en 100 % 


konsulentstilling. Stillingen lyses ut med tiltredelse fra høsten 2014. 


 


Møtebehandling 


Fagforbundet Vestre Aker fremmet følgende protokolltilførsel: 


 


Fagforbundet kan ikke se at denne saken er blitt drøftet med de tillitsvalgte og ber om at dette 


blir gjort. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om at 50 % stilling, 


hjemmelsnr. 133753 og 50 % stilling, hjemmelsnr. 137751 slår sammen til en 100 % 


konsulentstilling. Stillingen lyses ut med tiltredelse fra høsten 2014. 
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43/14 Opprettelse av stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 43/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Det opprettes følgende nye stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig, kostnadssted 
78493: 
1 x 100,00 % Miljøterapeut 3 årig, Stillingskode 87 


1 x 100,00 % Miljøterapeut 1-2 årig, Stillingskode 146 


1 x 80,00 % Miljøterapeut 3 årig, Stillingskode 87 


1 x 45,66 % Miljøterapeut 3 årig, Stillingskode 87 


1 x 20,77 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


2 x 19,01 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


1 x17,31 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


2 x 15,49 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


3 x 39,33% Miljøarbeider, Stillingskode 339 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


 


Det opprettes følgende nye stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig, kostnadssted 
78493: 
 
1 x 100,00 % Miljøterapeut 3 årig, Stillingskode 87 


1 x 100,00 % Miljøterapeut 1-2 årig, Stillingskode 146 


1 x 80,00 % Miljøterapeut 3 årig, Stillingskode 87 


1 x 45,66 % Miljøterapeut 3 årig, Stillingskode 87 


1 x 20,77 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


2 x 19,01 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


1 x17,31 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


2 x 15,49 % Miljøarbeider, Stillingskode 339 


3 x 39,33% Miljøarbeider, Stillingskode 339 
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44/14 Handlingsplan for reduksjon av uønsket deltid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 43/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 44/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Handlingsplan for reduksjon av uønsket 


deltid. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Handlingsplan for reduksjon av uønsket 


deltid. 
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45/14 Handlingsplan for likestilling og mangfold i Bydel Vestre Aker 2014 - 


2016 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 45/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Handlingsplan for 


likestilling og mangfold i Bydel Vestre Aker for perioden 2014 til 2016. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til Handlingsplan for 


likestilling og mangfold i Bydel Vestre Aker for perioden 2014 til 2016. 
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46/14 Seniorpolitiske tiltak  i Bydel Vestre Aker 2014 - 2016 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 12.06.2014 45/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 46/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til seniorpolitiske tiltak 2014 – 2016. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til seniorpolitiske tiltak 2014 – 2016. 
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47/14 Faste nyansettelser i perioden 05.05 - 02.06.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 47/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Medbestemmelsesutvalget tar faste nyansettelser i perioden 05.05 - 02.06.2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget tar faste nyansettelser i perioden 05.05 - 02.06.2014 til orientering. 
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48/14 Budsjett 2014 - driftsstatus omstilling 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 12.06.2014 48/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


 


Utvalget tar bydelsdirektørens muntlige orientering om driftsstatus i forbindelse med 


omstilling til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 12.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar bydelsdirektørens muntlige orientering om driftsstatus i forbindelse med 


omstilling til orientering. 


 


 


 


 


Oslo, 12.06.2014. 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit     Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder       sekretær 













 


 


 


TILSYNSRAPPORT FRA  UANMELDT TILSYN  
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 27. MAI 2014 
 
 
Dato og tidspunkt for besøket: 
27.05.2014 fra kl 09:00 til kl 11:00. 
 
Type besøk:   Uanmeldt tilsyn 
 
Tilstede: 
fra tilsynsutvalget: 


* Beate Holland  
* Anne Wenche Ore 
* Anita Asdahl Hoff (leder) 


      
Møtesekretær:  
*Anita Asdahl Hoff 
 
Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet: beboere 
(anonymisert), pårørende (anonymisert) ansatte, ledere, andre) 
 


* Impulsiv invitasjon til møte med Sykehjemsetaten som hadde internrevisjon 
(pasient og brukerrettighetsloven paragraf 4) ved VBS med tema Tvang. 


* Tilfeldige samtaler med beboere og ansatte 
* Ingen pårørende 
* Oppsummeringssamtale med leder Helene Hortman 


 


 
Hvordan ble tilsynet gjennomført: 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
 
Tilsynsutvalget hadde uanmeldt tilsyn. Vi ønsket spesielt å sjekke: 
 


* Generelt renhold og hygiene 
* Evaluering etter «ernæringsuken» 
* Generell omsorg og aktiviteter 
* Annet 


 
Vi besøkte samtlige avdelinger bortsett fra dagsenteret. 
 


 


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet: 


 
Befaring 
 
Renholdet/hygiene 







 


 


Det vaskes hver dag fom mandag tom fredag av eksternt rengjøringsfirma. I tillegg 
vasker de ansatte,hver ettermiddag, alle dørhåndtak og gelendere med sprit.  
 
Ved samtlige avdelinger var de ansatte misfornøyde med renholdet. Vi registrerte 
også at det gjennomgående var rengjort med harelabb. Enkelte steder var til og 
med veggene flekkete.  
 I mange av rommene var det spesielt stygt på gulvet på hjørnet ved sengen. Var 
det skitt eller er linoleumen etterhvert blitt veldig slitt og udelikat? Flere var 
misfornøyde med at rengjøringshjelpen ikke dro frem sengen og fikk vasket 
ordentlig. Det var særlig i 6. etg at gulvet på fellesrommet var skjoldete og ufriskt 
også luktet det urin i gangen utenfor kjøkkenet. Det var mye skitt i krokene bak 
kjøleskapene.  Men det hører vel mere med til hovedrengjøring innimellom. 
Terrassene var stort sett delikate bortsett fra et sted hvor vi fant gamle 
julegrankvister. Vi traff på en av rengjøringspersonalet men vi forsto ikke 
hverandres språk. De fleste kjøkkenene mot syd(?) hadde veldig slitt linoleum ved 
oppvaskmaskinen og listverket virket morkent flere steder. Se bilder. 
En av spritdispenserne ved heisen i 4. etg. var tom. 
 
Evaluering etter ernæringsuken 
Vi fikk ikke inntrykk av at det var skjedd noen endringer etter «ernæringsuken». 
Som de fleste ansatte fortalte så var det ikke nok bemanning til å lage mat fra 
bunnen av.  Frokosten så forøvrig veldig delikat og god ut overalt.  En av beboerne 
mente frokosten var det beste måltidet.  Han sa at han kun spiste frokosten. 
Vi la merke til at dagens middags-meny var presentert ekstra delikat og 
appetittvekkende foran kjøkkenet i 5. etasje.  Selv stekt fiskepudding, karbonade og 
nypesuppe så ut som gourmè...  
 


 
Generell omsorg og aktiviteter 
Alle beboerne vi traff virket velstelte og fornøyde.  Når beboere tar på seg 
lebestift før de går til frokostbordet må vel velvære og livsgnisten være 
tilstede.  
Vi snakket ikke med mange denne gangen, men de vi snakket med var 
fornøyde. Når vi spurte om de hadde det bra så var svaret: « Åja bevares. 
Stort sett fornøyd med alt. Jeg trives godt jeg.»  
Vi snakket også med en beboer som kun har vært her i noen måneder og 
som søkte om å komme hit da hennes barn hadde funnet ut at VBS var det 
beste stedet. «Her fungerer det bra. Stort sett bra omsorg. Jeg føler meg 
trygg og ivaretatt. Maten er opp og ned; annerledes enn den jeg er vant med. 
Men kan kanskje ikke vente mere. Det er litt lite aktiviteter. Kunne ha ønsket 


meg mere av det» 


 


Ved hjelp av frivillighetssentralen fikk flere av beboerne tilbud om trilleturer. 
De ansatte har liten kapasitet til dette.  De fleste er også fornøyd med å sitte 
på verandaen når været tillater det.  
En av avdelingene (2. etg) kunne fortelle om suksess med å dele opp 
beboere i mindre grupper å dra på utflukt til Eidsvoll og Folkemuseet.  







 


 


 
6 sykepleierstudenter har hatt et musikk-prosjekt ved enhet 2,3 og 4. De har 
kartlagt hver enkelt beboer sin musikk-favoritt. Dette ble lagt til grunn for å 
danne forskjellige musikk-grupper til stor glede og stimulans for beboerne. 
En av de frivillige er god til å bake og tar med seg noen av beboerne på 
dette.  Det er en populær aktivitet. 
Forøvrig er ukens oppslåtte aktivitetsplan relativt spinkel med fellestrim 2 
ganger, trilleturer for enkelte, sittedans en gang for 5. etg, 
pianounderholdning for 3. og 4. etg fredagen. 
Det ga ekstra pluss i margen fra tilsynsutvalget når vi så en av de ansatte 
klemme og kose med en av beboerne som hadde forvillet seg. For nærhet og 
oppmerksomhet er dog den beste formen for omsorg. 
 
Annet 
Møtet med Sykehjemsetaten om tvang virket veldig profesjonelt og godt 
håndtert. Vi anså det derfor ikke nødvendig å kommentere denne 
problemstillingen. Rapporten vil legges ut på Sykehjemsetatens intranett og 
Helene Hortman vil orientere oss om dette ved neste tilsyn. 
På et av kjøkkenene var det hengt opp en delikat arbeidsinstruks. Vi lurte på 
om det var ideutveksling mellom avdelingene da vi oppdaget forskjellige 
positive detaljer ved de ulike avdelingene. 
Ikke alle var like flinke med navneskilt lenger. 
Helene Hortman kunne fortelle om en vellykket åpen dag 22. mai. 
Dagsenteret hadde blant annet stekt sveler og det hadde vært kulturelle 
innslag hvor 4. klassingene ved Vinderen skole hadde sunget.  
 
 


Oppsummering og saker som følges opp ved neste 
tilsynsbesøk: 
(Inkludert eventuelle oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)  


 


Oppsummering og spørsmål: 


* Beboerne ser velstelte ut og uttrykte tilfredshet, hvilket er aller viktigst.  


* Det er  imidlertid fortsatt rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. Hvor 


ofte foretas det hovedrengjøring f.eks bak kjøleskap?  


* Linoleumen på kjøkkenet ved oppvaskmaskinen er stygg og listverket morkent flere 


steder på flere av kjøkkenene. Her trengs vedlikehold og evt utskiftning. Se bilde. 


* Dispenserne for rengjøring av hendene bør til enhver tid være fulle. Er det god nok 


rutine for å følge opp dette? 


* Kun et fåtall av personalet hadde navneskilt denne gangen. 


* Foregår det tilstrekkelig med ideoverføring mellom avdelingene? Jfr  f.eks fristende 


meny-oppslag og arbeidsinstruks for kjøkkenet ved kun en av avdelingene. 


* Det lave aktivitets- og underholdningstilbudet skyldes kanskje at få synes å ha 


interesse av å delta. Kunne man markedsføre aktiviteter og underholdning bedre og i 


større grad stimulere til deltagelse? Er det mulig å hente noen ideer fra 


Hovseterhjemmet som synes å lykkes med dette? 







 


 


 


 
 
 
 


Oversikt over gjennomførte tilsyn 2014: 
 


Enhet 
1. tilsyn 


Anmeldt 


    2. tilsyn 


    Uanmeldt 


3. tilsyn 


Anmeldt 


   4.tilsyn 


  Uanmeldt 


2  27.05.14   


3 03.03.14 27.05.14   


4 03.03.14 27.05.14   


5 03.03.14 27.05.14   


6 03.03.14 27.05.14   


Dagsenteret 03.03.14    


 


 


 


 


 


Oslo den 03.06.14 


 


 


_______________             _________________           _________________ 


Leder tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg          Medlem tilsynsutvalg 







 


 


Anita Asdahl Hoff        Beate Holland                 Anne Wenche Ore  


 


Tilsynsrapport oversendt til: 


· Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvalget dato: 


· Institusjonens leder eller styre (private institusjoner) dato: 


 


For sykehjem: 


· Sykehjemsetaten til kommentar dato: 


· Taushetsplikt: Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt 


arbeide. 


 


 
 
 
 
 








Oslo kommune
' Næringsetaten


Bvdel Vestre Aker


yisunonak ål-Y.,Lå,slolonununnocsa


rnmEL VESTREAKER


Dato: 27.05.2014


• DereN reli: Vår rel. ksnr.). Saksbeh: Arkivkode:


ASNY-2014-01046 Sjønneen. Inger 01756


SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detabskjema vedrorende søknad fra HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA AS
om Serverings- skjenkebevilling Eierskift ved Riea Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26.


I h Itt alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderinuen av ombevilling bor gis bl.a. legge vekt på


antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beligeenhet. målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold. næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljoet for ovrit


Oslo kommune har ikke satt beerensninger i antall sen erings- og skjenkesteder. eller fastsatt


områdebeurensninger eller regulert konseptvurderinucr.


Nærinesetaten ber om at hydelen. sorn uto  er av kommunens helse- oe omsoresnenester. jf I lelse-  02


onnorgsfienesteloven § 3-3. jf. Folkehelselok en § 5 I. ledd e). uttaler seu om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klaeer på sto  og uro.


Forhold som reguleres av plan- ou bygningsloven og Diskriminerings. og tilgjengeliehetsloven er ikke


relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a_


Der bydelsutvalget anbefaler soknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,


eventuelt hydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkomnler av protokollen.


Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på


verbalvedtak fattet i Bystyret 11 12.2013, H73. Frist for horingsuttalelse på soknader om salgs- og
skjenkehevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse


på soknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante soknader forutsatt at Næringselaten varsles. Fristen gjelder ikke for


horingsuttalelser ved fornyclsc av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.


Med hilsen


Sjonnesen. Inger


saksbehandler
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DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE


Saksnr: 01756


I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets na‘n


Rica Hoirnenkolien Park Hotel


Telefon


Gateadresse


Kongeveien 26


Postnr


0787


Bydel


Vestre Aker


SOKER
Firma organisasjon navn


HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA AS


Oreanisasjonsnr Personnr soker


944692916


Selskapsform


Aksjeselskap


i Postadresse


Postboks 60 Holmenkollen


Postnr.


0712


Poststed


OSLO


Telefon


22 92 20 00


Vedlegg. Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes


Godkjent og ekspedert elektronisk


Soknad om


Serverings- skjenkebevilling Eierskifte


Beskrivelse


Ny eier bak


SOKNADSDETALJER


Apningstid inne


03:30


Skjenketid inne


03:00


Apningstid utc


00:00


Skjenketid ute


23.30







BVA-Postmottak


Fra: Inger Sjønnesen


Sendt: 27. mai 2014 14 12


Til: BVA-Postmottak


Emne: Serverings- og skjenkebevilling - eierskifte


Vedlegg: 39206001.rtf


Med vennlig hilsen


Inger Sjonnesen
forstekonsulent Bevill ngssekmonen
Næringsetalen


Oslo kommune


Telefon dir : 23 46 00 26


Sentralbord: 02 180
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Tilsynsrapport' Hovseterhjemmet mars 2014


Dato: 10.03.2014


Klokkeslett: 1500 til kl 1730
Type besøk: Anmeldt tilsyn (varsling om tilsyn via epost ca 1 uke før tilsyn)


Tilsynet ble gjennomført av følgende personer:


Sissi Stove Lorentzen (leder)(møtesekretær)


Hans Asbjøm Holm


Else Anna Holthe Møll
Lene Mathisen (varamedlem)


Møte før tilsynet med følgende representanter fra hovseterhjemmet:
Geir Hansen daglig leder Attendo(driftselskap),
Liv Dalheim(kvalitetssykepleier, Hovseterhjemmet)


Kontakter under tilsynet:


Post 1 :Somatisk post 31 beboere , 1 pårørende


Post:2 Somatisk post 30 beboere


Møte før tilsynet: Følgende temaer ble diskutert


Informasjon om flytting til Økern sykehjem


Kvalitetsrapport 2 2013


Forbedringer ved Hovseterhjemmet


Geir Hansen informerte tilsynet om planleggingen av flytteprosessen i detaljer.


Flyttingen skjer i oktober 2014. Hovseterhjemrnet skal rives. Dette innebærer at
pasientene midlertidig skal flytte til Økern sykehjem fra ca 01.10.2014 Det
planlegges at det nye Hovseterhjemmet skal stå ferdig medio 2016.


Tidspehode 01.10 2014 medio 2016— i Økem sykehjem


120 ordinære sykehjemsplasser


20 plasser i skjermet enhet


Flyttingen vil skje per avdeling og er planlagt på en slik måte at beboer vil flytte ut


av rommene om morgenen og være i tilsvarende rom med personlig eiendeler på


ettermiddagen samme dag. Tilsynet var imponert over det forløpige arbeidet og


at detaljeplanlegging var så fokusert på at beboere skulle oppleve minst mulig







stress. Pårørende er blitt informert og der det er naturlig og mulig vil pårørende bli


involvert i selve tlytte prosessen.


Kvalitetsindikatorerer , rapport 2 2013. Hovseterhjemmet scorer stort sett bedre


en gjennomsnittet ved alle målingene.
Emæring score var bedre enn ved siste måling. Det er viktig å se ernæringscore i


sammenheng med liggesår og fall score. Hovseterhjemmet har gode tall på både


liggesår og fall.


Dagligleder fortalte at de ansatte har hatt opplæring med svensk dietist I 3 bolker.


Det har det siste året vært øket fokus på kost, måltidsituasjon og servering. Det
er etablert bedre og tettere kontakt med leverandøren av mat til kjøkken.


Det er stort fokus på å redusere timer nattefaste og beboere tilbys nå fast el


suppemålfid mellom klokken 21:00-22:00.
Beboere veies ved innkomst og risikovurderers ved hjelp av


ernæringsscreeningsverktøyet MNA. MNA er et validert screeningsverktøy for


underemæring som er anbefalt av Helsedirektoratet. Beboere veies en gang i


måneden. Ved vektreduksjon på 5% settes tillak i gang umiddelbart.


Tilsynet fikk en oppsummenng fra Hovseterhjemmets internrapport for 2013 og


leder fikk med seg en kopi av rapporten.


Det er satt i gang tiltak på alle plan som bedrer kvalitel for den enkelte beboer,
øker innsyn og åpenhet vis a vis pårørende og øket trivsel for de ansatte.


Vi ønsker å fremheve spesielt to forhold.


Det første er opprettelesen av " besøk fra barnehager" i nærheten og "besøk fra
ungdomsskole" som er med på å lage miljøet svært levende og hyggelig.


Det andre er den store reduksjonen i sykefraværet fra januar 2013 til desember


2014. Korttidsfraværet er redusert fra 6,43% til 4 %. Langlidsfraværet er redusert


fra 3,20% til 0,91%.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:


Tilsynet ønsket å besøke avdelinger som man tidligere ikke hadde besøket.


Hensikten var å snakke med beboere og personale om trivsel, og observere


hygiene, generelt renhold, orden i beboeres rom og fellesområdene.


Tilsynet gikk sammen og besøkte post 1 og post 2.







Rapport fra tilsynet:
Opplevelse av trivsel, hygiene og måtider
Beboerne satt ved middagsbordet ved post 1. De var i ferd med å avslutte


målfidet. Personalet var filstede og hjalp enkelte som hadde behov for hjelp.
Tilsynet snakket med flere beboere. Alle var positive og virket fomøyde.


Tilsynet fikk treffe en pårørende som hadde hatt sin mor ved hjemmet i 11/2 år.


Denne pårørende kunne ikke få rost Hovesterhjemmet nok. Hun var strålende


fornøyd med pleien moren fikk. Hun var selv pensjonist og besøkte hjemmet
daglig.


Helhetsinntrykket var som ved de to siste tilsyn meget bra..


Konklusjon
Tilsynsutvalget er meget fornøyd med Hovseterhjemmet. Tilsynet har, som ved


de siste to tilsynene, et godt inntrykk av renhold, hygiene, trivsel og bofortiold for
beboere ved avdelingene vi besøkte. Vi er trygge på at flyttingen til Økem er godt


planlagt og vil foregå på en ansvarlig og forsvarlig måte.


(ref. bystyresak 165(05 og 432/08)
Tilsynsubralget skal påse at fienestestedene drives i samsvar med regter og retningslinjer gitt av staten og
Osto kommunt
Tilsynsulvalget skal påse at fienestestedene:


gir den enkelle beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp,
behandler den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting. opplegg og fidsplan for oppholdet for den enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelse om bruk av
tvang
har lokaler, utstyr, akfivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet for virksomheten
drives med forsvarlige personalforhold har opprettel medisinsk tilsyn for de insillusjoner hvor dette
er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom fienestestedene er gitt ansvar for dette
sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan konlakles er
lettelgjengelig for brukere/beboere.


Medisinsk faglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.








Bydel Vesee Aker
Serkedalsyeien 150 B
0754 OSLO


Oslo kommune


Daio: 21.052015


Dere, ref Vår rel (%akanr) Saksbeh: Arki%kode:


201.10011112-66 Rtaand. 234331115 204


HONSETERHJENIMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESOK


Viser til mottatt tilsynsrappon fra anmeldt tilsyn ved Flovseterhjemmet 10.03.2013.


Sykehjemsetaten tar tilsynsrapporten til etterretning, og merker seg tilsynsutvalgets
anerkjennelse av pannerskapsavtale med barnehage og skole, og Flovseterhjemmets reduksjon
as sykefravær i perioden januar 2013 til desember 2014.


(A--1Anne e ged
Områdedirektor


Kopi til: Attendo Omsorg AS - Hovseterhjemmet


Pomaircsrlik001.sadre.seTelefon 02 1191
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