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Sak 52/14    Innkalling og sakskart til møte i BMS- komiteen 11.11.14  
 
Arkivsak: 201400118 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 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 
 
 
 
 
  
 
Oslo, 18.9.14 
  
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 53/14    Godkjenning av protokoll fra møte i BMS komiteen 2.9.14  
 
Arkivsak: 201400129 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 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 
 
 
 
  
 
Oslo, 18.9.14 
  
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 54/14    Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014  
 
Arkivsak: 201400734 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.14 105/14  
Rådet for funksjonshemmede 10.11.14 63/14  
Ungdomsrådet 10.11.14 38/14  
Eldrerådet 10.11.14 68/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 54/14  
Barn, ungdom og kultur komite 11.11.14 47/14  
Helse- og sosialkomite 11.11.14 66/14  
Bydelsutvalget 20.11.14  
Arbeidsmiljøutvalg 01.12.14  
Medbestemmelsesutvalg 08.12.14  
 
 
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 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 med vedlegg 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendig tiltak.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av  
saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post til bydelsutvalgets 
medlemmer innen utgangen av den påfølgende måned.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for  
avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter 
eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. 
Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. 
Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan 
iverksette tiltak ved behov. 
 
Sammendrag 
Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen 
med egne rapporteringer på lokale måltall.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Bydelsutvalget behandlet en budsjettjusteringssak i sitt møte 27.03.2014. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Vurdering  
Bydel Nordstrand har budsjettert med et mindreforbruk på 56,700 mill kr i 2014. Det årlige 
startmøtet med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ble avholdt 13.02.2014 (referat i 
BU-sak 19/14). På bakgrunn av budsjett 2014, regnskap 2013 og utfordringer tilknyttet ny 
økonomiplanperiode som løper til 2018, var det behov for et forbedret resultat i 2014. Man 
presenterte der en målsetning om et mindreforbruk på 69,3 mill kr i 2014, mens man i 
forbindelse med avviksrapporten pr februar justerte dette til 69,0 mill kr. Pr mars ble det 
prognostiserte mindreforbruket for 2014 nedjustert til 66,000 mill kr, og denne prognosen ble 
videreført til og med august. Pr september er prognosen justert tilbake til 69,0 mill kr. Dette 
resultatet vil bidra til en stabil økonomisk styring i den nye økonomiplanperioden.  
 
Oslo, 23.10.2014 
 
Per Morstad /s/       Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 

 4 



 

Sak 55/14    Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring - 
melding om oppstartmøte  

 
Arkivsak: 201400173 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.14 107/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 55/14  
Barn, ungdom og kultur komite 11.11.14 49/14  
Bydelsutvalget 20.11.14  
 
 
 
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 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet forslag om at saken også behandles i BUK 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag, med Hege Astrup Sannums (H) tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU. 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Bestilling av oppstartmøte med kart og flyfoto 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Bydelen fikk oversendt melding av 23.10.2014 om bestilling av oppstartmøte i forbindelse med 
et reguleringsforslag fra Byantikvaren om Dalheimveien 7. Det er ingen formalisert forventning 
om at bydelen avgir uttalelse i forbindelse med slike meldinger, men det er anledning til å 
komme med innspill på et tidlig tidspunkt i en planprosess. Det settes ikke tidsfrist for eventuell 
kommentar, men normalt skal det ikke gå mer enn 5 uker fra bestilling av oppstartmøte til selve 
møtet holdes.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Så langt tilbake som bydelens elektroniske arkiv går (2004), er det ingen vedtak knyttet til 
denne eiendommen. Det foreligger imidlertid brev fra Byantikvaren av 21.07.2014, der Plan- 
og bygningsetaten (PBE) anmodes om å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Det 
midlertidige forbudet mot tiltak ble skrevet av PBE den 22.07.2011. Kopi av brevene er vedlagt 
saken.  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det er opplyst i brev fra Byantikvaren at våningshus og garasje er oppført i 1929. Hagen 
fremstår som opprinnelig, med både arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Dalheimveien 7 står, 
sammen med flere av naboeiendommene, på Byantikvarens gule liste. På bakgrunn av ønske 
om fortetting av eiendommen, fattet byutviklingskomiteen et midlertidig forbud mot tiltak på 
eiendommen den 30.05.2012. 
 
Hovedgrepet i forslaget er regulere planområdet til hensynssone bevaring av kulturmiljø, for 
dermed å kunne sikre eksisterende bygninger med hageareal mot riving og/eller 
eksteriørmessig forandring. 
 
Det vises for øvrig til de vedlagte sakspapirer for ytterligere informasjon. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Vurdering  
Bydelsdirektøren har ingen motforestillinger mot reguleringsforslaget. 
 
 
Oslo, 31.10.2014 
 
 
Vildgun Steinhaugen/s/ 
ass. bydelsdirektør 
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Sak 56/14    Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien  
 
Arkivsak: 201400092 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Eva Kristin Krogh 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.14 106/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 56/14  
Barn, ungdom og kultur komite 11.11.14 50/14  
Bydelsutvalget 20.11.14  
 
 
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.  
 

 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Brev fra Bymiljøetaten, datert 06.10.2014 
2. Kart, datert 30.09.2014 
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BAKGRUNN FOR SAKEN 
Bymiljøetaten (BYM) skal etablere sykkelfelt på begge sider av Ekebergveien på strekningen 
mellom Tallbergveien og Ljabrubakken. I reguleringsbestemmelsene står det at behovet for 
fartsdempende tiltak skal vurderes i sammenheng med sykkelprosjektet. I prosjektet skal det 
også etableres fortau på 3 delstrekninger på østsiden av Ekebergveien. Det pågår nå arbeid med 
grunnerverv langs strekningen, og BYM tar sikte på byggestart av fortau og sykkelfelt 
2014/2015.  
 
Bymiljøetaten foreslår etablering av opphøyde gangfelt i Ekebergveien, og Bydel Nordstrand er 
invitert til å avgi en uttalelse. Opprinnelig frist er 15.11.2014, men det er søkt om utsatt frist til 
21.11.2014 slik at saken kan behandles i bydelsutvalget. Utsatt frist er godkjent av BYM. 
Saken vil bli sendt til Byråd for miljø og samferdsel (MOS) for endelig vedtak.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Reguleringsplan for Ekebergveien på strekningen Tallbergveien – Ljabrubakken lå ute til 
offentlig ettersyn i perioden februar – april 2011. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand behandlet 
reguleringsplanen 14.04.2011, sak 53/11, og fattet følgende vedtak: 

1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 

aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 

bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien- 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene.  

4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen, også de ved 
bussholdeplassene, gjøres opphøyde. Dette vil redusere hastighet for de kjørende. 

 
Reguleringsplanen ble vedtatt av Bystyret 14.12.2011. Planvedtaket var referatsak i BU 
03.05.2012.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Strekningen fra Tallbergveien til Ljabrubakken er ca. 700 meter lang, er forkjørsvei med 
fartsgrense 40 km/t og har ensidig fortau. Det er i dag 5 gangfelt på strekningen, hvorav 1 
opphøyd. ÅDT er ca. 11000. Ekebergveien er en samlevei og bebyggelsen består i hovedsak av 
boliger. Buss 79 frekventerer strekningen med 4 avganger pr. time i hver retning på dagtid.  
 
Det har blitt gjennomført fartsmålinger sommeren 2014 som viser at den hastigheten som 
overholdes av 85 % av bilistene ligger mellom 40 – 51 km/t. Fartsnivået var høyest nær Breiens 
vei (51 km/t) og lavest ved Ljabrubakken.   
 
BYM foreslår at det bygges et opphøyd gangfelt ved Breiens vei og nedenfor Nordstrand kirke, 
samt at det opphøyde gangfeltet ved Kransen opprettholdes (se kart, vedlegg 2). Det informeres 
om man av hensyn til buss- og utrykningstrase må antallet fartsdempere begrenses.   
 
Det vises til vedlegg 1 nærmere beskrivelse og vurdering av tiltakene. 
 
Sammendrag 
Det skal etableres tosidig sykkelfelt i Ekebergveien mellom Tallbergveien og Ljabrubakken. I 
forbindelse med prosjektet skal det også vurderes fartsdempende tiltak. Bydelen er invitert til å 
komme med en uttalelse.  
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Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen.  
 
Vurdering  
Ekebergveien på strekningen fra Sæter-krysset og sørover mot Ljabru er en svært trafikkert 
strekning, både med bilister, syklister og fotgjengere. Bydelsdirektøren mener det er positivt at 
BYM skal bygge sykkelfelt og fortau (kun delstrekninger), og at behovet for fartsdempende 
tiltak vurderes samtidig.  
 
I vedtaket fra bydelsutvalget i forbindelse med offentlig ettersyn forutsatte man at alle gangfelt 
på strekningen skulle bli opphøyd. Slik forslaget fra BYM foreligger, er det to av de 
eksisterende gangfeltene på strekningen som er foreslått opphøyd. Begrunnelsen for at ikke alle 
gjøres opphøyde er pga. buss- og utrykningskjøretøy, men det er i tillegg lagt inn at det skal 
bygges fortau på delstrekninger som gjør at tilgjengeligheten til de nye opphøyde gangfeltene 
blir bedre. Bydelsdirektøren har forståelse for at antallet fartsdempere må begrenses, og foreslår 
at det i etterkant av ferdigstillelse av prosjektet gjennomføres nye fartsmålinger for å sikre at 
tiltakene har den effekten som ønskes og at fartsnivået faktisk blir redusert.   
 
De trafikale utfordringene i Sæter-området og på nevnte strekning har vært merkbare i lang tid, 
og spesielt høsten 2014. Dette skyldes bl.a. uoversiktlig krysningspunkter, ekstra mye 
busstrafikk pga. oppgradering av Ekebergbanen, bygging av sykkelfelt i Nordstrandveien og 
mange skoleelever fra Munkerud skole som går midlertidig på Nordstrand skole. Etter 
bydelsdirektørens vurdering er det nødvendig å etablere fartsdempende tiltak på strekningen i 
Ekebergveien for å øke trafikksikkerheten. Blant annet gjelder dette fotgjengerovergangen i 
krysset Ekebergveien x Breiens vei. Mange skoleelever fra Munkerud skole bruker dette 
krysningspunktet, og bydelen har fått tilbakemeldinger om at krysningspunktet oppfattes som 
uoversiktlig. BYMs fartsmålinger viste at det er på dette stedet farten er høyest. 
Bydelsdirektøren støtter forslaget om opphøyde gangfelt (som vist på kartet – vedlegg 2) og 
oppfatter at dette vil bidra til at bilistene må senke farten. I tillegg bør det vurderes om det er 
behov for midlertidig lysregulering i krysningspunktet nevnt ovenfor i byggeperioden. 
 
Bydelsdirektøren oppfordrer Bymiljøetaten til å ha tett dialog med skolene i området både før 
oppstart og underveis i bygge- og anleggsperioden for å sikre trygg og oversiktlig skolevei. 
Utbyggingen av boliger/næring ved Sæter-krysset (utvikling av Sæter lokalsenter) vil trolig 
starte opp våren 2015.  Bydelsdirektøren mener derfor at det er viktig å være spesielt 
oppmerksom på å sikre trygge forhold for fotgjengere og syklister i bygge- og anleggsperioden, 
spesielt siden det vil være høy byggeaktivitet i hele området rundt Sæter i tiden fremover.   
 
 
 
Oslo, 22.10.2014 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 57/14    Langbølgen 1 - 15, Lambertseter senter syd, forslag til 
detaljregulering  

 
Arkivsak: 201301210 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Rådet for funksjonshemmede 10.11.14 64/14  
Eldrerådet 10.11.14 69/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 57/14  
Bydelsutvalget 20.11.14  
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 



SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1) Kunngjøringsbrev fra PBE 
2) PBE’s saksfremstilling – forslag til detaljregulering 
3) Forhåndsuttalelser 
4) ROS-analyse 
5) Støyrapport 
6) Trafikkanalyse 
7) Solstudie 
8) Plankart alt 1 
9) Plankart alt 2 
10) Planprogram for Lambertseter, vedtatt av bystyret den 23.05.2006. 

 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Bydelen har mottatt kunngjøring av 30.10.2014 om offentlig ettersyn av detaljregulering for 
Langbølgen 1 – 15, Lambertseter senter syd. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalget behandlet planinitiativ for den samme eiendommen den 18.06.2013, sak 71/13 
og fattet følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget imøteser et planforslag som innebærer en oppgradering/utvikling av tidligere 
Lambertseter senter, men oppfatter det foreliggende planinitiativet som lite estetisk og for 
volumiøst. Bydelsutvalget mener at planlagt bebyggelse på tomten i større grad må tilpasses 
omkringliggende bebyggelse med hensyn til høyde og utforming og at det bygges 
parkeringsplasser i henhold til parkeringsnormen for ytre by. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
OBOS Forretningsbygg AS – som er grunneier og forslagsstiller - foreslår å omregulere 
Langbølgen 1 – 15 fra forretningsstrøk og sporvognsområde til bolig, administrasjon, 
forretning, tjenesteyting, kontor, gangvei og torg. Høringsfrist er satt til 15.12.2014.  
 
Planforslaget innebærer en 8 etasjes boligblokk for 63 boliger langs T-banen i vest og et 5 
etasjes kontorbygg med tilbaketrukket 6. etasje langs Langbølgen. Det planlegges forretning i 
høy sokkeletasje i boligblokken. Eksisterende høyblokk i nord, det gamle senteret og 
boligblokk i syd beholdes. Det planlegges 183 p-plasser i 3-etasjes p-kjeller.   
 
Planforslaget har endret seg noe siden planinitiativet ble behandlet av bydelsutvalget i sak 
71/13 (sitert ovenfor). Det mest iøynefallende er at boligblokken i vest nå er en massiv og 
sammenhengende blokk, mens den tidligere var tre tårn, plassert på felles sokkeletasjer. I det 
nye planforslaget er det også lagt en glassinnbygget og tilbaketrukket etasje på kontorbygget 
mot øst. 
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Det henvises spesielt til vedlegg 2 - med forslagsstillers presentasjon og PBE’s gjennomgang 
og alternative forslag - for mer uttømmende informasjon om planforslaget. De øvrige 
vedleggene inneholder også støyanalyse, trafikkanalyse, solstudie og ROS-analyse, foruten 
planprogram for Lambertseter av 2006. 
 
I sin vurdering av planforslaget anfører PBE at etaten støtter hovedgrepet i forslaget. 
Hovedgrepet innebærer bl.a. at man lar eksisterende senter bestå og sikre eksisterende torg, 
samt å tilføye nye offentlige rom. PBE mener at planforslaget følger opp overordnede planer og 
retningslinjer for transport og arealplanlegging med målet om høyere arealutnyttelse og boliger 
nær kollektivknutepunkt. I forslaget til kommuneplan for Oslo mot 2030 er Lambertseter utpekt 
som prioritert stasjonsnært område hvor høyere arealutnyttelse kan vurderes. Planforslaget 
forholder seg imidlertid ikke til Lambertseter planprogram når det gjelder bebyggelseshøyde 
som skal være på maks 5 etasjers, samt en forsiktig utvidelse av det eldre Lambertseter senter. 
PBE vurderer at boligblokken i vest er for høy og virker fremmed for området. Utearealene er 
for knappe og ligger delvis mot nord og mot T-banen. 
PBE mener videre at en for høy andel av boligene vil være utsatt for støy, i og med at 1/3 av 
leiligheten ikke vil være gjennomgående og dermed utsatt for støy fra T-banen. Som 
konklusjon anbefaler PBE ikke planforslaget og fremmer derfor alternativ 2. 
 
Alternativ 2 baseres på de samme tekniske premisser som alternativ 1, men skiller seg fra 
forslagsstillers planforslag ved at boligblokken i vest reduseres med 2 etasjer for å passe bedre 
til Lambertseters bygningspreg. Dette innebærer ca 1.500 m2 boligflate, som reduserer antall 
leiligheter fra 63 til 45. PBE mener at alternativ 2 vil ivareta det gamle senteret i større grad 
enn forslagsstillers alternativ. 
 
Med hensyn til parkering, er det utarbeidet en anbefaling i planprogram for Lambertseter 
(vedlegg 10), som lyder: 

- Reguleringsmessig skal det legges til rette for at det finnes, så lang som mulig, 
tilstrekkelig med plasser i området. 

- Det skal ved nye utbyggingsprosjekter tilrettelegges for evt tapte p-plasser i tillegg til 
tilstrekkelig parkering for det nye prosjektet. 

- Erstatningsplasser kan i reguleringsbestemmelser ikke kreves anlagt for en bestemt 
annen eiendom ved tinglyst erklæring, dette er et privatrettslig forhold. 

- Det kreves at parkeringsnorm for «åpen by» oppfylles, både ved bolig- og 
næringsreguleringer. Dette gjelder også for Lambertseter sentrum og Bergkrystallen 
stasjon. 

 
 
Sammendrag 
OBOS Forretningsbygg AS har utarbeidet forslag til detaljregulering av tidligere Lambertseter 
senter i Langbølgen 1 – 15. Forslaget innebærer etablering av en boligblokk mot vest med 63 
boliger og en kontorbygning mot Langbølgen i øst. PBE mener at den foreslåtte boligblokken 
er for høy og at den ikke ivaretar hensyn til planprogram for Lambertseter og til det gamle 
senteret. PBE har av den grunn utarbeidet sitt eget forslag med 2 etasjer lavere boligblokk og 
45 leiligheter. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Vurdering  
Med henvisning til bydelsutvalgets vedtak i sak 71/13 (sitert ovenfor) mener bydelsdirektøren 
at det er grunn til å støtte Plan- og bygningsetatens vurderinger og dermed også alternativ 2, 
som reduserer boligblokken med 2 etasjer.   
 
Det gamle Lambertseter senter blir noe innestengt, men samtidig må det sies at eiendommen 
ligger svært godt til rette for fortetting og bymessig utbygging. Bydelsdirektøren har ikke 
innvendinger mot kontorbygningen. 
 
 
 
Oslo, 04.11.2014 
 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 58/14    Trafikksituasjonen ved endebussholdeplassen 
Simensbråten / Ekeberg skole  

 
Arkivsak: 200700426 
Arkivkode: 615.4 
Saksbehandler: Eva Kristin Krogh 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.14 58/14  
Bydelsutvalget 20.11.14  
 
 
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.  

 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Brev fra Bydel Nordstrand til Ruter, 20.06.2014 og 16.09.2014 
2. Brev fra Ruter, 09.10.2014 

 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Det vises til henvendelser til bydel Nordstrand fra bl.a. velforeningen Ekebergskrenten ve og 
vel og FAU ved Ekeberg skole vedr. trafikksikkerheten på endebussholdeplassen Simensbråten 
ved Ekeberg skole. Representanter fra Ekebergskrenten vel og vel og FAU v/Ekeberg skole 
deltok på åpen halvtime i bydelens komite for byutvikling, miljø og samferdsel (BMS) 
06.05.2014 og presenterte sine synspunkter på denne saken. I forbindelse med skolestart høsten 
2014 har det også vært oppslag i lokalavisen. Videre vises det til brev fra Bydel Nordstrand til 
Ruter (vedlegg 1) og svarbrev fra Ruter, datert 09.10.2014 (vedlegg 2).  
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På bakgrunn av Ruters svarbrev og drøfting i arbeidsutvalget (AU) 03.11.2014, fremmes det 
sak til BMS-komiteen og bydelsutvalget. Bydelsutvalget ønsker å avgi en uttalelse til Ruter og 
Bymiljøetaten.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det vises til sakens vedlegg.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Både busslinje 23 og 34 har Simensbråten som endeholdeplass, noe som medfører at det er en 
jevn strøm av busser som kjører inn og ut på Vårveien fra bussholdeplassen. Skolebarna 
benytter fortauet langs Vårveien som skolevei og bussene er nødt til å krysse fortauet for å 
komme til bussholdeplassen. 
 
Det vises for øvrig til vedleggene for informasjon.  
 
Sammendrag 
På bakgrunn av svarbrev fra Ruter (vedlegg 2) ønsker Bydelsutvalget å avgi uttalelse til Ruter 
og Bymiljøetaten vedr. trafikksituasjonen ved endebussholdeplassen Simensbråten / Ekeberg 
skole.   
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen.  
 
Vurdering  
Bydel Nordstrand er opptatt av at skolebarn skal ha en trygg skolevei slik at flest mulig kan gå 
og sykle til skolen. Slik bydelsdirektøren ser saken er trafikksituasjonen ved Ekeberg skole i 
dag kompleks og utfordrende, og ser behov for at det utføres tiltak som kan bidra til økt 
trafikksikkerhet.  
 
Bydelsdirektøren mener at det kan være hensiktsmessig at man ser området rundt Ekeberg 
skole i en mer helhetlig sammenheng og vurderer om det kan være ytterligere tiltak som kan 
bidra til økt trafikksikkerhet.  
 
 
 
Oslo, 04.11.2014 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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