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Møteprotokoll 

2/15 

 

 

 

Møte: 

 

Arbeidsutvalget 

Møtested: Møterom Bogstad 

Møtetid: 26.01.2015 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) (Observatør) 

 

  

Forfall:  

  

Som vara møtte:  

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

  

Møtesekretær: Berit Nilsen 

  

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Katja Hydle tok ordet til BU-sak 14/15 Trafikkbelastningen i Tennisveien. 

 

Styret for Samfunnshuset Vest SA presenterte forslag til nye vedtekter, prinsipper og 

hovedlinjer og det videre arbeidet. 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 
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Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent uten merknader. 

Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 12. februar 2015 

Sakskartet ble gjennomgått med fordeling av saker. 

Eventuelt 

Elin Horn Galtung (H) Informerte om at Brannsikringsrapporten for Slemdal skole, som nettopp 

er kommet til offentligheten, er meget ILLE. Skolen har pr i dag 120 elever for meget i fht 

kapasitet på rømningsveier ++. Den såkalte samlingssalen i kjelleren har kun én utgang og er 

kun sertifisert for 100 personer, men den er ikke en gang vurdert da det lå "utenfor mandatet". 

 

Jeg hadde det oppe på Driftsstyremøtet i Sørkedalen, som har en glimrende logg, heldigvis. Jeg 

ber dere alle sørge for at "deres" skole- og barnehagerepresentanter tar dette meget alvorlige 

emnet opp i driftsstyremøter. Jeg varslet Rådhuset, så de tok SELVFØLGELIG saken på 

sekundet, men UDE har sittet på rapporten i 7- 8 mndr UTEN å gjøre noe før nå!! 

 

Elin Horn Galtung ønsker at det rettes en henvendelse til Ris vel ang. sak 14/15 

Trafikkbelastningen i Tennisveien og ber om en uttalelse. 

Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 

2/15 15/00024-1 Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. november 2014  3 

3/15 14/01241-2 Oppføring av driftsbygning på Øvre Gran gård - Sørkedalen 4 

4/15 14/01252-2 
Omlegging av hovedledning for vann og avløp - 

Slemdalsveien 66, oppføring av tomannsbolig 
5 

5/15 15/00053-2 Ullveien 12 - Bestilling av oppstartmøte 6 

6/15 15/00063-2 
Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass. Varsel 

om begrenset høring av endringer i forslag til detaljregulering 
8 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 

2/15 Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. november 2014  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 26.01.2015 2/15 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 24. november 2014. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 26.01.2015 og fattet følgende vedtak  

Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 24. november 2014. 
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3/15 Oppføring av driftsbygning på Øvre Gran gård - Sørkedalen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 26.01.2015 3/15 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.02.2015 2/15 

3 Bydelsutvalget 12.02.2015 5/15 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger til oppføringen av driftsbygning på Øvre 

Gran gård i Sørkedalen på det nåværende tidspunkt.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 26.01.2015 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger til oppføringen av driftsbygning på Øvre 

Gran gård i Sørkedalen på det nåværende tidspunkt. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar arbeidsutvalgets vedtak om Oppføring av driftsbygning på Øvre 

Gran gård – Sørkedalen til orientering. 
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4/15 Omlegging av hovedledning for vann og avløp - Slemdalsveien 66, 

oppføring av tomannsbolig 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 26.01.2015 4/15 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.02.2015 3/15 

3 Bydelsutvalget 12.02.2015 6/15 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen bemerkninger til planen for omlegging av hovedledning 

for vann og avløp i forbindelse med oppføring av tomannsbolig i Slemdalsveien 66.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 26.01.2015 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen bemerkninger til planen for omlegging av hovedledning 

for vann og avløp i forbindelse med oppføring av tomannsbolig i Slemdalsveien 66. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar arbeidsutvalgets vedtak om Omlegging av hovedledning for 

vann og avløp - Slemdalsveien 66, oppføring av tomannsbolig til orientering. 
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5/15 Ullveien 12 - Bestilling av oppstartmøte 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 26.01.2015 5/15 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.02.2015 4/15 

3 Bydelsutvalget 12.02.2015 7/15 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill til oppstartmøte – Ullveien 12. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Bebyggelsen må holde seg til antall etasjer ifølge dagens regulering da alt annet vil bli for 

dominerende her. Å begrunne et høyere antall etasjer enn dagens reguleringsbestemmelser 

med de store og høye trærne som i dag er på nabotomtene, er ikke akseptabelt da de er utenfor 

Tiltakshavers kontroll, og all erfaring viser at disse kan bli felt når som helst.  

 

Gangstien over tomten må ikke privatiseres, men ivaretas på en måte som gjør den klart 

synlig og tilgjengelig for allmennheten. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ser med bekymring på at utbyggingen i området er sterkt økende 

uten at det blir gjort noe med infrastrukturen.  Vi har utallige ganger tatt opp den til dels 

meget dårlige trafikksikkerheten for de myke trafikantene ved den store mangelen på fortau, 

spesielt gjelder det for Voksenkollveien og deler av Hospitsveien.  Ved denne utbyggingen 

mener vi derfor at det må pålegges å anlegge fortau i Ullveien langs tomtegrensen og ned til 

krysset ved Voksenkollveien. 

 

Venstre fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Området er sårbart og ytterligere bebyggelse vil svekke grøntdraget. Området bør reguleres til 

rekreasjonsområde. 

 

Votering 

2 stemte for Venstres tillegg (1V+1A) 

3 stemte mot Venstres tillegg (3H) Høyres forslag ble vedtatt uten Venstres tilleggsforslag. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 26.01.2015 og fattet følgende vedtak  

Bebyggelsen må holde seg til antall etasjer ifølge dagens regulering da alt annet vil bli for 

dominerende her. Å begrunne et høyere antall etasjer enn dagens reguleringsbestemmelser 

med de store og høye trærne som i dag er på nabotomtene, er ikke akseptabelt da de er utenfor 

Tiltakshavers kontroll, og all erfaring viser at disse kan bli felt når som helst.  

 

Gangstien over tomten må ikke privatiseres, men ivaretas på en måte som gjør den klart 

synlig og tilgjengelig for allmennheten. 
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Vestre Aker bydelsutvalg ser med bekymring på at utbyggingen i området er sterkt økende 

uten at det blir gjort noe med infrastrukturen.  Vi har utallige ganger tatt opp den til dels 

meget dårlige trafikksikkerheten for de myke trafikantene ved den store mangelen på fortau, 

spesielt gjelder det for Voksenkollveien og deler av Hospitsveien.  Ved denne utbyggingen 

mener vi derfor at det må pålegges å anlegge fortau i Ullveien langs tomtegrensen og ned til 

krysset ved Voksenkollveien. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar arbeidsutvalgets vedtak om Ullveien 12 - Bestilling av 

oppstartmøte til orientering 
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6/15 Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass. Varsel om 

begrenset høring av endringer i forslag til detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 26.01.2015 6/15 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.02.2015 5/15 

3 Bydelsutvalget 12.02.2015 8/15 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger til endringene i forslaget til detaljregulering 

– Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

BU sak 8/15: Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass, Varsel om begrenset høring 

av endringer i forslag til detaljregulering med hensikt å anlegge gang og sykkelvei på 

strekningen. 

 

Brev sendes PBE med kopi til byrådet. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har notert seg at vi ikke er blant høringsinstansene, men vil likevel 

protestere mot forslaget, i likhet med forrige høring i saken, se vedlegg. 

 

Denne begrensete høringen har til hensikt å begrense de private avkjørslene av 

trafikksikkerhetsmessige årsaker. Dette forslaget har i meget beskjeden grad lykkes i det da 4 

tidligere foreslåtte stengninger er gjeninntatt, mens 6 nye er foreslått stengt. Dette gir en netto 

på kun to, og medfører fremdeles et helt uakseptabelt høyt antall krysningspunkter av en 

gang- og sykkelvei med derav meget dårlig trafikksikkerhet.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg fastholder at dette området er svært lite egnet for en gang- og 

sykkelvei, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker for de myke trafikantene må det anlegges 

fortau langs hele strekningen, og i en bredde som medfører at det kan måkes maskinelt. 

Dagens måkepraksis for området er hovedsakelig måking av den vestlige siden av 

Sørkedalsveien, noe som gjør at denne østlige siden er enda mer trafikkfarlig om vinteren, 

spesielt da denne siden i stor grad brukes til å skuffe snøen over på. En slik praksis må 

opphøre, og sidene likestilles i forhold prioritet.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg fastholder at en sykkelvei gjennom området må anlegges nede i 

Hovseterdalen med krysningspunkt for Sørkedalsveien i området ved 

Røahagan/Ostadalsveien, se tidligere forslag. Dette fordi det er beste muligheten for å ivareta 

trafikksikkerheten både for de myke trafikantene og syklistene, samt gir en naturlig overgang 

til dagens gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien til/fra Røa og til Mærradalen.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget forundret over at etaten har fjernet bestemmelsen om at 

nye tiltak mot støy skulle inngå som en del av prosjektet, bortsett fra ved det fredede 

våningshuset på Voksen gård, for trafikken i Sørkedalsveien på denne strekningen er meget 
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stor med mye tungtrafikk og derav et høyt støynivå. Dette er gjort uten noen begrunnelse, noe 

vi finner helt uakseptabelt. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 26.01.2015 og fattet følgende vedtak  

Brev sendes PBE med kopi til byrådet. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har notert seg at vi ikke er blant høringsinstansene, men vil likevel 

protestere mot forslaget, i likhet med forrige høring i saken, se vedlegg. 

 

Denne begrensete høringen har til hensikt å begrense de private avkjørslene av 

trafikksikkerhetsmessige årsaker. Dette forslaget har i meget beskjeden grad lykkes i det da 4 

tidligere foreslåtte stengninger er gjeninntatt, mens 6 nye er foreslått stengt. Dette gir en netto 

på kun to, og medfører fremdeles et helt uakseptabelt høyt antall krysningspunkter av en 

gang- og sykkelvei med derav meget dårlig trafikksikkerhet.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg fastholder at dette området er svært lite egnet for en gang- og 

sykkelvei, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker for de myke trafikantene må det anlegges 

fortau langs hele strekningen, og i en bredde som medfører at det kan måkes maskinelt. 

Dagens måkepraksis for området er hovedsakelig måking av den vestlige siden av 

Sørkedalsveien, noe som gjør at denne østlige siden er enda mer trafikkfarlig om vinteren, 

spesielt da denne siden i stor grad brukes til å skuffe snøen over på. En slik praksis må 

opphøre, og sidene likestilles i forhold prioritet.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg fastholder at en sykkelvei gjennom området må anlegges nede i 

Hovseterdalen med krysningspunkt for Sørkedalsveien i området ved 

Røahagan/Ostadalsveien, se tidligere forslag. Dette fordi det er beste muligheten for å ivareta 

trafikksikkerheten både for de myke trafikantene og syklistene, samt gir en naturlig overgang 

til dagens gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien til/fra Røa og til Mærradalen. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget forundret over at etaten har fjernet bestemmelsen om at 

nye tiltak mot støy skulle inngå som en del av prosjektet, bortsett fra ved det fredede 

våningshuset på Voksen gård, for trafikken i Sørkedalsveien på denne strekningen er meget 

stor med mye tungtrafikk og derav et høyt støynivå. Dette er gjort uten noen begrunnelse, noe 

vi finner helt uakseptabelt. 

 

Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar arbeidsutvalgets vedtak om Sørkedalsveien fra Røa kirke til 

Peder Ankers plass, varsel om begrenset høring av endringer i forslag til detaljregulering til 

orientering. 

 

 

Oslo, 26.01.2015. 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 


