
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 6/14 

 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 11. november 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Bjørn Fjellheim (H)  
   
Tilstede: Bjørn Fjellheim (H) 

Kate Hege Nielsen (H) 
Anne Marie Donati (A) 
Kristen Meltvedt (V) 
Frank Hagen (KrF) 
Erik Telnes (SV) 
Svein Erik Aldal (FrP) 

 

   
Forfall: Bjørg Rolland (FrP) 

 
 

   
Som vara møtte: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Eva Kristin Krogh  
 
Åpen halvtime: 

• Bjarne Sanness og Solvor Berlin Boasson tok opp problemene som en stenging av 
Solveien kan medføre pga. oppstart av utbyggingsprosjekter på Sæter og at det er 
mange elever fra Munkerud skole som går midlertidig på Nordstrand skole. Det vises 
til opprop om Nei til stenging av Solveien (ble utdelt i møtet). De ønsker at 
prøveprosjektet om stenging av Solveien skal utsettes i 2 år og at det gjøres en bedre 
utredning av trafikkmønsteret i området.  

 
• OBOS Forretningsbygg AS v/ Arne Baumann og Kjell Bjørke og arkitekt Per Henrik 

Svalastog fra Hille Melbye Arkitekter presenterte planforslag for Langbølgen 1-15, 
Lambertseter senter Syd.  

 
 
 

 
 



Informasjon: 
Administrasjonen v/ Eva Kristin Krogh orienterte kort om: 

- Gangsti/trapp mellom Breidablikkveien og Nordstrandveien. Det skal søkes om 
igangsettingstillatelse (IG). Entreprenør har startet forberedende arbeider.  

- Det skal være overtakelses-/ferdigbefaring for lysløypen på Lambertseter onsdag 
12.11.2014.  

- Arbeid med oppgradering og volleyballbaner på Skredderjordet pågår.  
- Det vil bli lagt frem rapport hvor det orienteres om arbeid med bydelens 

nærmiljøanlegg i 2014 for BU 20.11.2014.  

 
Eventuelt: 
Frank Hagen (KrF) tok opp følgende saker: 

1. Bygging av ny Munkerud barnehage utsatt 
2. Stenging av Solveien  

BMS-komiteen ønsker at sak vedrørende konsekvenser av stenging av Solveien og 
Vingolfveien tas opp i AU 1.12.2014 for videre behandling i BMS komiteen. 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 52 /14  Innkalling og sakskart til møte i BMS- komiteen 11.11.14 .................................... 1 
Sak 53 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i BMS komiteen 2.9.14................................... 1 
Sak 54 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014 ................................................ 2 
Sak 55 /14  Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring - melding om oppstartmøte ... 3 
Sak 56 /14  Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien ......................................... 3 
Sak 57 /14  Langbølgen 1 - 15, Lambertseter senter syd, forslag til detaljregulering ............... 4 
Sak 58 /14  Trafikksituasjonen ved endebussholdeplassen Simensbråten / Ekeberg skole ....... 5 
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Sak 52 /14  Innkalling og sakskart til møte i BMS- komiteen 11.11.14 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 11.11.14 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Sak 57/14 ble flyttet fram og behandlet som første ordinære sak etter sak 53/14 etter ønske fra 
representantene fra OBOS. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring i saksrekkefølgen 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 11.11.14 godkjennes med endring i saksrekkefølgen 
 
 
 

Sak 53 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i BMS komiteen 
2.9.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte i BMS komiteen 2.9.14  godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte i BMS komiteen 2.9.14  godkjennes 
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Sak 54 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
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Sak 55 /14  Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring - 

melding om oppstartmøte 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at eiendom 197/209 i 
Dalheimveien 7 reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 

Sak 56 /14  Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komité for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komité for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positive til forslaget om opphøyde gangfelt på 
strekningen langs Ekebergveien, fra Tallbergveien – Ljabrubakken, som vist på kartet. 

2. Bydelsutvalget anmoder Bymiljøetaten om å ha dialog med skolene i området i forkant 
av og underveis i bygge- og anleggsperioden for å sikre trygg og oversiktlig skolevei 
for skoleelevene som må krysse Ekebergveien. 

3. Det bør vurderes midlertidig lysregulering på de krysningspunkt i Ekebergveien som 
benyttes av flest skoleelever, eksempelvis ved Breiens vei. Vurderingen bør gjøres i 
samråd med skolene.  

4. Det bør utføres oppfølgende fartsmålinger på strekningen etter at prosjektet er 
ferdigstilt for å undersøke om de fartsdempende tiltakene har ønsket effekt.  
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 

Sak 57 /14  Langbølgen 1 - 15, Lambertseter senter syd, forslag til 
detaljregulering 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Rådet for funksjonshemmede 
- Eldrerådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på hovedgrepene i planforslaget. 
2. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens vurderinger av planforslaget og 

mener at PBE’s alternativ 2 bedre ivaretar hensyn til det tidligere Lambertseter senter 
og til de krav og anbefalinger som fremgår av planprogram for Lambertseter, vedtatt 
av bystyret den 23.05.2006. 

3. Bydelsutvalget mener at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn, slik det også 
fremgår av planprogram for Lambertseter. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Sak 58 /14  Trafikksituasjonen ved endebussholdeplassen 

Simensbråten / Ekeberg skole 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at de foreslåtte tiltakene fra Bymiljøetaten 
(BYM) og Ruter, jf. brev datert 09.10.2014, ikke er tilstrekkelig for å sikre trygg 
skolevei for elevene ved Ekeberg skole.  

2. Bydelsutvalget mener at det bør gjøres en utredning av de trafikale forholdene ved 
Ekeberg skole med fokus på trafikksikkerhet. I tillegg bør trafikksituasjonen i de 
tilliggende veiene i området vurderes. Utredningen bør omfatte ulike 
løsningsalternativer og hvilke farts- og trafikkregulerende tiltak som evt. kan 
gjennomføres på veiene i området rundt skolen.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Erik A. Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2, slik at 
bydelsdirektørens forslag punkt 1 og 2 blir nummerert som punkt 1 og 3: 
2.  Bydelsutvalget ber om at det utredes en mulighet for at det etableres en snuplass for begge 

ruter på den kommunale tomten i enden av Vårveien ved Ryen. Endeholdeplassen ved 
Simensbråten kan således legges ned og bli en ordinær holdeplass 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1 og 3 
Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at de foreslåtte tiltakene fra Bymiljøetaten 
(BYM) og Ruter, jf. brev datert 09.10.2014, ikke er tilstrekkelig for å sikre trygg 
skolevei for elevene ved Ekeberg skole.  

2. Bydelsutvalget ber om at det utredes en mulighet for at det etableres en snuplass for 
begge ruter på den kommunale tomten i enden av Vårveien ved Ryen. 
Endeholdeplassen ved Simensbråten kan således legges ned og bli en ordinær 
holdeplass 

3. Bydelsutvalget mener at det bør gjøres en utredning av de trafikale forholdene ved 
Ekeberg skole med fokus på trafikksikkerhet. I tillegg bør trafikksituasjonen i de 
tilliggende veiene i området vurderes. Utredningen bør omfatte ulike 
løsningsalternativer og hvilke farts- og trafikkregulerende tiltak som evt. kan 
gjennomføres på veiene i området rundt skolen.  

 
Møtet hevet kl 20.45 
 
Oslo, 12.11.2014 
 
 
Bjørn Fjellheim (H) 
leder av byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen 
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