Søndre Nordstrand Muslimske Senter foreslår å utvide eksisterende kultursenter. Ny
bebyggelse foreslås i hovedsak over eksisterende parkeringskjeller. Utnyttelsen
foreslås doblet fra 800 til 1600 m2 BRA. Plan- og bygningsetaten anbefaler oppstart
av planarbeidet.

Søndre Nordstrand Muslimske Senter sliter med mangel på plass til forsamlinger og til å
gjennomføre en rekke aktiviteter for både barn, ungdom og eldre mennesker, samt plass og til å
avholde seremonier, vigsler og begravelser. Tomten i dag er fullt utbygget i henhold til
eksisterende regulering (maks. 800m BRA). Menigheten ønsker å regulere tomten slik at det kan
bygges ytterligere 800m på den ubebygde delen av tomten, over den eksisterende underjordiske
parkeringskjelleren. Det foreslåes et toetasjers bygg tilkoblet det eksisterende i øst, med delvis
overbygget gårdsplass ved inngangene. Taket til tilbygget forslåes tilrettelagt for opphold. Det
vises til vedlagte planer og perspektivskisser.

Søndre Nordstrand Muslimske Senter (SNMS) er et muslimsk trossamfunn i Bydel Søndre
Nordstrand. Trossamfunnet tilbyr religiøse tjenester og veiledning til samfunnet uavhengig
bakgrunn, kultur, etnisitet og religion. Trossamfunnet er aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet og er
gjennom handlinger opptatt av å vise at Islam er en fredelig religion som inviterer til dialog og
utveksling av kunnskap. SNMS står for åpenhet og forståelse med gjensidig respekt. Bygget på
Lofsrudveien 1 ble oppført mellom 2012- 2016 for trossamfunnets 800 medlemmer. I dag har
SNMS over 2000 medlemmer med en brukermasse på ca. 4000 mennesker, og har blitt et
knutepunkt og en sentral menighet i hele bydel Søndre Nordstrand. Dette skyldes blant annet
trossamfunnets engasjement, vår inviterende holdning samt ikke minst byggets sentrale
plassering på Mortensrud.
Det er nærmere 300 barn og unge som tar ulike kurs i SNMS. Det avholdes en rekke
arrangementer for lokalsamfunnet hvor spesielt kvinner og barn er i fokus. SNMS har et solid
styre, et råd og 12 ansatte i menigheten, samt stor oppslutning blant svært mange mennesker i
lokalsamfunnet. Vi driver med forebyggende arbeid mot kriminalitet og har god kontakt med
politiet. Menigheten er med i «Forum for dialog & samarbeid» hvor lokale menigheter,
organisasjoner, skoler, røde kors, politiet, Salto koordinator og bydelsadministrasjonen er
representert. Menigheten avholder rusken, er faste natteravn og har årlig basar samt flere
arrangementer til glede for lokalsamfunnet. Menigheten gjennomfører vigsler og avholder
begravelser.
Utfordringer
Mortensrud er et område som vokser og har et svært stort behov for lokaler og fasiliteter til
fordel for barn og ungdom. Det er i tillegg dessverre kjent at bydel søndre Nordstrand og
Mortensrud er utsatt for gjengkriminalitet blant spesielt ungdom med minoritetsspråklig
bakgrunn. Det er derfor ekstra viktig at våre politikere og administrasjon i planene for Mortensrud
og bydel Søndre Nordstrand generelt, utreder behov og potensielle tiltak som kan bidra til at

ungdommen får bedretilbud, mer opplæring og lokaler/arealer til aktiviteter. Det handler om å
snu en trend samt å fokusere på familiene, kulturforskjellene og bakgrunn til mennesker som bor i
vårt multikulturelle samfunn.
Menigheten ønsker å iverksette blant annet følgende tiltak:
-

Avholde aktiviteter som bordtennis, FIFA turneringer, biljard, brettspill og filmkvelder for
spesielt barn og ungdom

-

Opprette et eget kurs- og utdanningsopplegg for minoritetsspråklige kvinner med
språkvansker

-

Ha lesestunder for barn og unge Arrangere sosiale sammenkomst for eldre i området

-

Øke iverksatt samarbeid med Holmlia og Lambertseter bibliotek ved å ha flere
dekorasjonsverksted og aktivitetstilbud

-

Arrangere mindre årlige konserter og basar, som vi pr. dags dato må leie plasthallen på
Mortensrud for å kunne utføre

-

Kunne avholde religiøs bønn, spesielt på Eid med minst to tusen mennesker

-

Kunne avholde vigsler og begravelsesseremonier på en verdig måte til deltakere på
nærmere 1000 mennesker

-

Avholde utdanningsmesse i større skala med informasjon om høyere utdannelse for
ungdom og foreldre

-

Ha seminarer og iverksette en rekke informasjonstiltak som forebygger kriminalitet

-

Åpne vårt bygg for mer leie og lån av lokaler til styremøter, årsmøter, foreninger generelt
i bydelen

Planområdets
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Ikke foreslått

Planområdet er angitt som område for bebyggelse og anlegg (nåværende). Planinitiativet
endrer ikke arealformålet.
Planområdet grenser mot område for KDP 12 Lofsrud- Mortensrud, som skal fastlegge
arealbruk og utbyggingsform for området som er viktig framtidig næringsområdet, og et
sentrums- og rekreasjonområde. Kommunedelplanens mål er at: Området skal utvikles som
et livskraftig lokalsenter for den østre del av bydel 9, Søndre Nordstrand. Området skal
utvikles som et viktig sted for bydelens befolkning Området bør inneholde et bredt spekter
av funksjoner og bygninger og gjennom det ivareta mange brukergruppers behov og ønsker.

Lofsrud-Mortensrud skal være et satsningsområde for utbygging av arbeidsplasser og
offentlige funksjoner og -anlegg i Søndre Nordstrand. Planinitiativet, ved å tilrettelegge for
utvidelse av eksisterende kultursenter vil bidra til å oppfylle kommunedelplanens mål.
Planområdet grenser mot VPOR for Mortensrud, 2018. Planen bygger på anbefalingene i
planprogram for Mortensrud, og viser hvilke gater, parker, torg og møteplasser som skal
opparbeides og hvilke kvaliteter de skal ha.

Kommuneplanens arealdel definerer planområdet som bebyggelse og anlegg, nåværende.
Planområdet grenser til utviklingsområdet på Mortensrud. Eiendommen ligger i rød og gul
støysone, utenfor avvikssone for støy.

Planområdet grenser til KDP 12. Hensikten med planen er å avklare og konkretisere arealbruken
innenfor dette området.

Planprogram og VPOR for Mortensrud åpner for en bymessig fortetting av Mortensrud.
Planområdet ligger utenfor, men grenser til avgrensingen av disse planene. Førende for
planområdet er allikevel at gangforbindelsene er registret som viktig skolevei og generelt i aktiv
bruk av barn.

VPKL er et dokument som sammenfatter, beskriver og gir en helhetlig oversikt over den
kommunal-tekniske infrastrukturen i et definert område, både eksisterende og fremtidig. VPKL gir
en helhetlig plan for håndteringen av overvannet på Mortensrud.

Arkitekturpolitikken for Oslo er forankret i byrådets overordnede mål om en grønnere, varmere
og mer skapende by med plass til alle. Arkitekturpolitikken skal legge grunnlaget for at det bygde
miljøet kan utformes slik at det bidrar til å fremme en attraktiv, grønn og klimavennlig byutvikling

med gode levekår og oppvekstforhold for alle.
Arkitekturpolitikken skal fungere som beslutningsgrunnlag for prioritering og oppfølging av
arkitekturpolitiske innsatsområder og mål. I tillegg skal arkitekturpolitikken være et verktøy som
kan brukes i dialog med byggherrer, arkitekter og planleggere, samt offentlige etater,
eiendomsforvaltere og befolkningen for øvrig.
Arkitekturpolitikken består av én visjon og fire satsingsområder med tilhørende mål og forslag til
oppfølging som skal bidra til at visjonen om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass
til alle kan nås.
Vi skal tilrettelegge for at flest mulig som ønsker det, skal kunne bo og arbeide i Oslo. Samtidig
skal byutviklingen bidra til å løse miljø- og klimautfordringer og sørge for at vi bevarer
hovedstadens egenart og historie. Vi må bruke mulighetene arkitekturen gir, til å møte dagens og
fremtidens behov på en smart, kostnadseffektiv og elegant måte.

Retningslinjen har som målsetting at arealer som skal benyttes av barn skal være sikret mot
forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er avsatt til
fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet for lek skal det skaffes fullverdig erstatning.
Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som er benyttet
som lekeareal, eller dersom omdisponering fører til at de hensyn som er gitt i retningslinjene
punkt 5 b ikke blir oppfylt.
De overordnede klimamålene er at Oslo skal bli en klimarobust by og at byens utslipp av
klimagasser skal reduseres med 95 prosent innen 2030. I Oslo har klimaet blitt over 1,5 C
varmere og 18 prosent våtere det siste hundreåret, og det har blitt mer ekstremvær (Nordli mfl.
2014, Norsk Klimaservicesenter 2017). Ekstremvær er her ekstreme avvik fra normalværet, og
ikke nødvendigvis katastrofale værfenomener. Endringene har særlig skjedd på slutten av 1900tallet og inn på 2000-tallet, og vil fortsette gjennom dette århundret. Dersom
klimagassutslippene globalt fortsetter å øke, vil gjennomsnittstemperaturen i Oslo øke med
ytterligere 3-6 grader, og nedbøren med 5-30 prosent fram mot 2100. Særlig om
vinteren kan klimaet fram mot 2100 endre seg.
For å oppnå Oslo kommunes vedtatte Klimamål om 95% utslippsreduksjon og økt klimarobusthet i
2030 skal alle planforslag legge til rette for at kommende utbyggingsprosjekter:
1. Har så lave direkte klimagassutslipp som mulig, samt bidrar til reduserte indirekte
klimagassutslipp
2. Være robuste mot klimaendringer og ikke øke klimasårbarhet i området.

Det er forventet mer nedbør enn i dag i fremtiden, og vannmengden gir allerede store
utfordringer. Overvann kan potensielt skape store skader på bygninger og infrastruktur, og

utgjøre fare for liv og helse. Det anbefales derfor å benytte seg av tretrinnsstrategien for
overvann. Overvann skal håndteres åpent og lokalt på egen tomt og i et områdeperspektiv. Dette
gjøres ved å følge tretrinnsstrategien.
Trinn 1: Fange opp og infiltrere små nedbørsmengder
Trinn 2: Forsinke og fordrøye større nedbørsmengder
Trinn 3: Bevare eller etablere trygge flomveier

Bygger videre på strategi for overvannshåndtering i Oslo. Hensikten er at overvann skal gis plass i
bybildet. For å få til en god, klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering må man benytte
seg av flerfunksjonelle løsninger. For å få til en bedre overvannshåndtering skal det utvikles et
åpent flomvei- og fordrøyningsnettverk, som virker i samspill med rørsystemene. Lokale tiltak
som f.eks. regnbed og grønne tak kan bidra til å sikre åpne løsninger. Åpne løsninger vil også
kunne rense forurenset overvann, fordrøye og holde tilbake overvann, slik det er beskrevet i 3trinnsstrategien. Innfiltrere når det regner litt, samle og forsinke når det regner mye og sikre
trygge flomveier når det regner kraftig. Naturlige dreneringslinjer må opprettholdes.

Oslo kommune har som mål å få til mer, tidligere og bedre medvirkning i planprosessene, slik at
flere blir mer opplyste og deltar i byutviklingen. Som planmyndighet må PBE derfor stille høyere
krav til bruk av medvirkning i plansaker, etter plan- og bygningsloven (pbl) § 5.1. Denne veilederen
skal tydeliggjøre hvilke forventninger og ambisjoner PBE har til hvordan forslagsstiller og PBE
sammen kan skape en mer medvirkningsbasert planprosess. Samtidig blir flere med i diskusjonen
om hva byen vår skal være. Medvirkning har to hovedfunksjoner. Den ene er å gi folk en mulighet til
å komme med innspill for å gjøre planen bedre. Den andre er å innhente viktig kunnskap fra
beboere og andre som kjenner stedet.

Kravene angir konkrete antall parkeringsplasser for både bil og sykkel i bestemmelsene. Byrådet
foreslår at det i disse reguleringsbestemmelsene tilføyes at angitte parkeringsplasser skal gjelde
for planområdet inntil nye parkeringsnormer er vedtatt og gjort gjeldende.

S-4372. Byggeområde for allmennyttig formål (kultur + religionsutøvelse). Maks.
gesimshøyde: kote 161,5. Adkomst fra Lofsrudveien.

PBE anbefaler å legge planavgrensningen i formålsgrensen til Byggeområde for allmennyttig
formål (kulturhus og religionsutøvelse). Den pågående plansaken for Mortensrudveien
omfatter tilgrensende samferdselsformål, og det er ingen kjente behov for å omregulere
øvrige områder som grenser til aktuelle eiendom.

Kjøpekontrakt 2010. Bestemmelse om gjerdeplikt; bestemmelse om ledninger m.m.

PBE minner om at tinglyste heftelser kan legge viktige føringer for planen. Det er derfor
viktig at forslagsstiller informerer om innholdet i tinglysningene så tidlig som mulig, senest
til offentlig ettersyn, slik at dette ikke vil forsinke planprosessen.
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Bymiljøetaten foreslår å omregulere deler av Mortensrudveien og Lofsrudveien for å
tilrettelegge for myke trafikanter og gjøre gatene mer bymessige i tråd med planprogram og
VPOR for Mortensrud.
Det foreslås anleggelse av sykkelfelt i tillegg til fortau ved planområdet langs
Mortensrudveien og Lofsrudveien.

Illustrasjon: Forprosjekt sendt inn til dialogmøte 3.

Saken er planlagt sendt på offentlig ettersyn 06.12.2021.

Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å omregulere felt 20 på Mortensrud, fra
offentlig/allmennyttig formål til barnehage, omsorgsboliger og fellesfunksjoner som
forsamlingslokale eller lignende. Forslaget er i tråd med overordnet plan, bortsett fra at det
ikke følger opp rammene til bebyggelsesstruktur, som gitt i Planprogram og VPOR
Mortensrud. Forslaget er i tråd med overordnet plan, men må bidra sterkere til å ramme inn
bypark nord, og skape nye byrom for området.

Illustasjon sendt inn til dialogmøte 1, sett fra sør.

Illustasjon sendt inn til dialogmøte 1, sett fra øst.

Bebyggelsen sør i planområdet er planlagt i 5-6 etasjer og med kombinert formål offentligog privat tjenestyting og boliger. Nord i planområdet planlegges det for barnehage og
fellesfunksjoner.
Saken er planlagt sendt på offentlig ettersyn 26.03.2022.

OBOS foreslår å omregulere områdene som omtales som BG Syd og felt 21 i Planprogram for
Mortensrud fra boligområde og allmennyttig tjenesteyting til i hovedsak boligområde og
friområde –grønnstruktur. Planforslaget er i tråd med Planprogram for Mortensrud. Innenfor
dagens grøntområde skal det tilrettelegges for 9 nye boligblokker og møteplassfunksjoner
og rekreasjonsområder for allmennheten.
Forslaget har to alternativer, som vi spesielt ønsker å høre bydelens og nærmiljøets mening
om. Alternativ 1 legger til rette for et nytt forsamlingslokale i felt 21, der Mangfoldhuset
står i dag. I alternativ 2 reguleres felt 21 til kun grønnstruktur, for å tilrettelegge for en
større offentlig park.
PBE anbefaler begge alternativene, men vil ta endelig stilling til ett alternativ etter offentlig
ettersyn.

Innsendt forslag til plankart til politisk behandling.

Området nordvest for planområdet foreslås regulert til grøntområdet.
Saken er planlagt sendt til byrådsavdelingen for politisk behandling 15.12.2021.

Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY) foreslår ny boligbebyggelse, park og torg i området
avsatt som felt 18 i Planprogram m/VPOR for Mortensrud. Boligutviklingen skal blant annet
ivareta pilotprosjekt for byggfellesskap/selvbygging. Planinitiativet er i all hovedsak i tråd
med kommuneplanen, planprogrammet og VPOR for Mortensrud.

Illustrasjon sett fra nordøst sendt inn til oppstartsmøte. I bakgrunnen ses forslag til planlagt
bebyggelse i felt 16.

Saken er planlagt lagt ut på offentlig ettersyn 06.06.2022.

Det er ingen pågående byggesaker i nærområdet som er vurdert til å påvirke planområdet.

Planområdet brukes som moske og kultursenter. Bygget var ferdigstilt i 2016. Bygget har to
etasjer og en parkeringskjeller. Arealet er 800m2.

Bydel Søndre
Nordstrand

Administrativ uttalelse til oppstart av planarbeid for Lofsrudveien 1:


Det må unngås tiltak som kommer i konflikt med planer og
føringer som utgår fra Planprogrammet og VPOR for
Mortensrud.



Det må gjøres nødvendige avklaringer med Bymiljøetaten som
jobber med en oppgradering av Lofsrudveien/Mortensrudveien.
Eventuelle tiltak som kommer i konflikt med prosjektet må
unngås og det må vurderes hvordan en økning i antall besøkere
til senteret påvirker mobilitetssituasjonen. Flere
parkeringsplasser for sykkel – som det antydes i forslaget – er
positivt. Det må samtidig vurderes om det er behov for
ytterligere tiltak.



Eventuelle interessekonflikter med naboer/brukere av området
må kartlegges og danne grunnlag for medvirkning om nødvendig.



Felling av eksisterende trær bør unngås av hensyn til estetikk og
overvannshåndtering.

Bymiljøetaten

Avkjørsel
Dagens avkjørsel er anlagt relativt bred. Vi antar dette har sammenheng
med topografi og hvordan ulike funksjoner er løst inne på eiendommen.
Vi opplyser likevel om at BYM har påtatt seg å bygge ny
Lofsrudvei/Mortensrudvei gjennom VPOR for Mortensrud. Det må derfor
ikke gjøres tiltak i avkjørselen som kan komme i konflikt med BYMs
prosjekt, eller som bryter med avkjørselens siktlinjer.
Trær
På generelt grunnlag anmoder vi om å finne løsninger der man i størst
mulig grad søker å bevare eksisterende trær. Trær kan avhjelpe
overvannssituasjonen på stedet, samt at de bidrar til å opprettholde
både estetiske og biologiske verdier.
Overvann
Det står at overvann skal håndteres på egen eiendom. Det er svært
viktig at dette undersøkes og dokumenteres godt gjennom denne
planprosessen, samt at flomveier hensyntas. For øvrig kan det ser ut til
at kjellernedkjøringen er noe utsatt i dag. Det må være tilstrekkelig
motfall mot veien slik at dreneringslinjen som følger Lofsrudveien ikke
svinger inn i kjellernedkjøringen.
Behov for offentlig infrastruktur
Planområdet ligger inntil VPOR-avgrensningen for Mortensrud. Aktuelle
tiltak herfra kan være f. eks. V2 og V5.

Vann- og

I denne saken vil vi spesielt gjøre oppmerksom på følgende punkter.

avløpsetaten
Vann- og avløpsetatens hovedledninger
Som det fremgår av det vedlagte kartutsnittet, ligger ingen av etatens
hovedledninger innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet.
Avstandskrav til disse ledninger blir dermed ikke et tema.
Fravær av overvannsledninger og avløp felles
Det eksisterer ingen overvannsledninger eller avløp felles ledninger
innenfor planområdet som kan motta fordrøyd overvann. Dette betyr
spesielt strenge krav til overvannshåndteringfor alle de tre trinnene av
tretrinnsstrategien.
Overordnede planer
Planområdet ligger tilgrensende områdeplanen, VPOR Mortensrud. Det
må vurderes hvorvidt koordinering som følge av nærliggende VPOR
og/eller VPKL er relevant. VPKL for Mortensrud omfatter en helhetlig
plan for håndteringen av overvannet.
Dreneringslinjer
En dreneringslinje, krysser planområdet. En dreneringslinje er en
modellert flomvei, der en forventer at vann renner av på overflaten,
spesielt ved kraftig eller langvarig regn. Det vedlagte kartutsnittet viser
dreneringslinjer som buktende streker. Imidlertid berører denne
dreneringslinja en del av tomta som allerede er bebygd og antakelig ikke
vil på virkes mye av planlagt tilbygg.
Areal til overvannshåndtering blir særskilt viktig
Overvann skal etter vedtak fra bystyret høsten 2019 være et tema på
oppstartsmøtene. Vi anbefaler at man tar inn flere undertema. Her er
noen forslag: (trinn 1) håndteres overflatebasert. Planlegg å
gjennomføre overslagsberegninger for trinn 1 og trinn 2 i
overvannshåndteringen tidlig og vurder flomveier inn mot og ut fra
planområdet (trinn 3). Begynn tidlig å vurdere hvor arealer for
overvannshåndtering kan avsettes, ut fra høydeforhold og flomveier og i
henhold til KP §6.2.
Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Fordrøyningsbehov skal
søkes løst overflatebasert. Dette betyr at nedgravde
fordrøyningsmagasiner skal unngås så langt mulig, og reduseres i
størrelse mens overflatebasert fordrøyning prioriteres. Vurder gjerne
overflatebasert, pedagogisk eller estetisk og flerfunksjonell fordrøyning
av overvann som kan oversvømmes 5-20 cm noen ganger i året, men

dreneres sakte slik at vann ikke blir stående lenge.
Området må utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig
sikkerhet mot flomskader oppnås. Bruk av permeable materialer,
grønne tak i kombinasjon med regnbed samt annen vegetasjon er
eksempler som kan anbefales.
Bruk av Oslo kommunes Blågrønne faktor kan ofte harmonere godt med
god overvannshåndtering. Som nevnt er det er viktig å gjennomføre
overslagsberegninger i alle stadier i planprosessen og for alle trinn i
tretrinns-strategien, slik at overvannsløsningene dimensjoneres riktig.
Vi viser til veileder og informasjonsark om håndtering av overvann og om
blågrønn faktor for boligprosjekter tilgjengelig på:
www.oslo.kommune.no/overvann.
Vi anbefaler at kjellere holdes under bygningskroppen, på grunn av
hensyn til arealer for overvannshåndtering og grøntstrukturer. I motsatt
fall skal det etableres et tykt nok lag med vekstjord mellom
parkeringskjeller og jordoverflaten. Dybden på vekstjord skal være
minst 80 cm. Dersom jordlaget også skal inneholde
overvannshåndtering, bør dybden økes ytterligere. Kjeller bør også
bygges tett. Da unngår man at grunnvannet påvirkes ettersom man
slipper å drenere. VAV tillater ikke påslipp av grunnvann til sitt nett.
Det er viktig å måle nivået for grunnvann tidlig i planprosessen og la
målingene pågå over et drøyt år, siden sesongvariasjoner kan være
betydelige.
Også infiltrasjonsevne bør måles tidlig og på en gruppe velvalgte
steder i planområdet. Dersom det legges opp til vesentlig
masseutskifting eller dyp infiltrasjon, må vurderinger og målinger
tilpasses dette.
Eiendoms- og

Vi viser til bestilling av oppstartsmøte for utvidelse av kultursenter på

byfornyelsesetaten

Mortensrud.
EBY er bl.a. tildelt rollen som kommunens grunneierrepresentant og
uttaler seg til planforslag både ut fra sin grunneierrolle og ut fra sin
rolle som overordnet kommunal avtalepart for utbyggingsavtaler i Oslo
kommune.
Planområdet grenser til Planprogram og VPOR for Mortensrud, og det
må vurderes om tiltak i VPOR vil være relevante
rekkefølgebestemmelser til denne planen herunder tiltak i Lofsrudveien
og/eller Mortensrudveien. Andre aktuelle tiltak kan være
overvannshåndtering og oppgradering av gang- og sykkelvei til
planområdet.

Det vil kunne bli aktuelt med utbyggingsavtale med EBY for
gjennomføring av tiltak i planforslaget.

Tilbygget bygges over eksisterende parkeringskjeller, som er i dag dekket av en flat
gressplen. Tilbyggets form og utseende vil tilpasse eksisterende byggets arkitektur. Det blir
minimal graving og fjerning av vegetasjon. Tomten skråner bratt oppover mot nærmeste
naboen i syd, Solåsen Boligsameie. Skråning er bevokst med trær. Vest for tomten ligger en
offentlig sti og et tett bevokst skogområde. Beliggenhet gjør at tilbygget ikke vil være til
sjenanse for naboene. Tilbygget vil inneholde flerbruksrom i 2 etasjer samt teknisk rom og
oppholdsareal /takhage på taket. Det planlegges ny heis og trapp samt toaletter i hver
etasje. Tilbygget tilkobles eksisterende byggets vestfasade, hvor det dannes en ny
inngangssone samt vrimleområder i hver etasje. Inngang plasseres i nærheten til senterets
hovedinngang i en delvis overbygget gårdsplass. Gårdsplassen vil fungere som møteplass/
vrimleområde.
Takhage vil tilrettelegges som et attraktivt uteområde, med sitteplasser, bord, og vegetasjon
slik at den oppfordres til aktivt bruk. Det blir ingen nye adkomster eller bilparkeringsplasser.
Sykkelparkering plasseres til vest for tilbygget og i eksisterende parkeringskjeller.

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg, nåværende. Det betyr at
eiendommen i utgangspunktet skal videreføres med samme formål og utnyttelse som den
gjeldende reguleringen åpner for. Samtidig skal PBE i hver enkel forespørsel vurdere om det
er mulig å anbefale andre formål og noe høyere utnyttelse. Eiendommen er regulert til
Byggeområde for allmennyttig formål (kulturhus og religionsutøvelse). Planinitiativet foreslår
å videreføre formålet og øke utnyttelsen fra 800 m 2 BRA til 1600 m2 BRA med et tilbygg på to
til tre etasjer. Tilbygget foreslås oppført delvis over eksisterende lokk til parkeringskjeller,
delvis inn i eksisterende skråning i sør.
PBE mener eiendommen er egnet til noe høyere utnyttelse. PBE anbefaler at ny bebyggelse i
sin helhet plasseres over eksisterende parkeringskjeller og ikke plasseres på
omkringliggende terreng. PBE mener en bebyggelse på to etasjer trolig kan anbefales, men at
det må ses videre på utforming av bebyggelsen og på muligheten for et eventuelt takoppbygg
(tredje etasje). PBE mener et eventuelt takoppbygg bør begrenses betydelig i omfang og
helst bør legges mot øst på ny bebyggelse. Dette for å tilpasse bebyggelsen med kollen sør
for planområdet (figur 1 og 2). Kollen stiger høyere enn tre etasjer i øst, men synker
betraktelig mot vest (figur 3). Et takoppbygg i øst vil derfor i større grad følge landskapets
hovedform. Påvirkningen av en eventuell takterrasse bør i tillegg vurderes fra utearealene til
boligbebyggelsen i sør, ettersom takterrassen vil ligge på tilsvarende nivå med utearealene
til boligene. De to utearealene vil komme tett på hverandre, og eventuell skjerming i form av
trær og annen vegetasjon bør vurderes.

Figur 1 og 2: Planområdet sett fra kollen i sør

Figur 3: Kollen synker mot vest

Det går en mye brukt gangvei langs nordsiden av området (figur 4 og 5). Den fungerer som en
sentral gangforbindelse fra boligfeltet i sør til Mortensrud sentrum, samt til skole og
barnehage. I forbindelse med planene for utviklingsområdet på Mortensrud legges det vekt
på at området har behov for bedre forbindelser for gående og syklende. Det er derfor viktig
at denne gangveien sikres som en attraktiv forbindelse for gående.
I planinitiativet beskriver forslagsstiller en rekke ulike aktiviteter som er ønsket for
eiendommen, blant annet arrangementer med opp mot 1000 og 2000 deltakere. Det er
derfor viktig at det planlegges for en plass foran hovedinngangen til bygningen som gir rom
for mange mennesker. Dette er spesielt viktig ettersom inngangen ligger henvendt mot
gangveien i sør. Vi ber om at det gjøres en vurdering av hvordan denne gangveien vil påvirkes
ved svært mange besøkende. Det er også aktuelt å legge sykkelparkering til en slik forplass.
Videre anbefaler PBE at utformingen av fasaden mot gangveien sikres i bestemmelsene som
åpen og aktiv. Det er svært viktig at fasaden ikke fremstår som lukket, med lite kontakt
mellom inne og ute. Det vil kunne svekke opplevelsen av trygghet for gående. PBE er positive
til at det foreslås en avstand mellom gangvei og fasade. Denne overgangssonen kan tilføre
gode kvaliteter til gangveien dersom det legges til rette for at aktiviteter på innsiden av
bygningen kan trekkes ut i dette arealet.

Figur 4 og 5: Gangveien langs planområdets nordside

PBE legger vekt på at medvirkning er ivaretatt på en god måte i alle planprosesser, og forslag
til medvirkning i plansaker er utdypet i veilederen for medvirkning i plan- og byggesaker.
Bydelen ber i tillegg i sin uttalelse om at eventuelle interessekonflikter med naboer/brukere
av området må kartlegges og danne grunnlag for medvirkning om nødvendig. PBE anbefaler
derfor at forslagsstiller tar kontakt med naboer og andre berørte så tidlig som mulig, og
senest slik at det er redegjort for eventuelle interessekonflikter i planforslaget som legges
på offentlig ettersyn. Det er gjort et betydelig medvirkningsarbeid i forbindelse med

planprogram og VPOR for Mortensrud, og vi anbefaler at dette ligger til grunn for vurdering
av behov for ytterligere medvirkning.

Plansak for utbedring av Mortensrudveien og Lofsrudveien går langs planområdet. Det er i
utgangspunktet ingen kjente konflikter mellom dette planinitiativet og den pågående
plansaken, men PBE ber om at gode overganger til de pågående planene følges opp videre i
prosessen.
Det er i tillegg en plansak for etablering av offentlige formål rett nord for Mortensrudveien.
Denne bebyggelsen vil legges med forplass og henvendelse ut mot Mortensrudveien, slik at
veien i større grad vil fremstå som et gaterom som er planlagt for gående. Det er derfor
viktig at Lofsrudveien 1 også planlegges med hensyn til hvordan Mortensrudveien vil fremstå
som fotgjengervennlig gaterom.

Den eksisterende eiendommen består i stor grad av harde flater på tak og over lokk på
parkeringskjeller. Det er imidlertid eksisterende grønnstrukturer i sør og vest med flere
trær, noe som bidrar til å lagre og binde CO2. PBE anbefaler å videreføre denne strukturen og
vurdere å plante flere trær.

For å redusere behov for personbilbruk bør gangveien sikres videreført som en attraktiv
forbindelse, se utdyping i kapittel 4.1.2. Det bør i tillegg ses nærmere på om det er aktuelle
steder å legge inn nye snarveier i området. Parkering anbefales å være i henhold til gjeldende
parkeringsnorm, men uten større arealer til parkering enn de som allerede er opparbeidet på
eiendommen.

PBE er positive til at forslag om økt utnyttelse på eiendommen legger til grunn at den
eksisterende bygningen skal videreføres. Dette vil ha en positiv effekt på klimagassutslipp.

I dagens situasjon består eiendommen av mange harde flater som ikke tar opp overvann.
Overvannsituasjonen bør utredes, inkludert ventet økning i vannmengder (klimakoeffisienten),
og det må foreslås tiltak som sikrer god overvannshåndtering på egen grunn. Aktuelle
overvannstiltak som kan vurderes er muligheten for grønne tak og sikring av eksiterende
vegetasjon og ny planting av trær.
Bymiljøetaten bemerker i sin uttalelse at kjellernedkjøringen er noe utsatt for vann i dag. Det
må være tilstrekkelig motfall mot veien slik at dreneringslinjen som følger Lofsrudveien ikke
svinger inn i kjellernedkjøringen.

Plan- og bygningsetaten har kun omtalt de temaene vi mener er avgjørende for å kunne gi en
anbefaling om oppstarten av planarbeidet og den videre prosessen. Det at et tema ikke er
omtalt nå, hindrer ikke at temaet kan bli vurdert senere. På våre nettsider kan dere lese mer
om etatens praksis og føringer.

Det er flere rekkefølgekrav som kan være aktuelle:


Tiltak i Lofsrudveien og/eller Mortensrudveien (tiltak V2 og V5 i VPOR Mortensrud).
Det er en pågående plansak som har til hensikt å utbedre veistrekningen som grenser
til planområdet.



Overvannshåndtering utenfor planområdet



Oppgradering av gang- og sykkelvei til planområdet



Etablering av snarveier i tilknytning til planområdet



Plan- og bygningsetaten er positive til å øke utnyttelsen, men bygningens høyde bør i
større grad følge områdets topografi



PBE anbefaler forplass med tilpasset størrelse



PEB anbefaler en åpen og aktiv fasade mot gangveien i nord



PBE oppfordrer til medvirkningsprosess før offentlig ettersyn



Den blågrønne strukturen bør videreføres og utbedres



Planforslaget bør legge til rette for grønn mobilitet



Det er positivt at eksisterende bebyggelse videreføres



Overvann bør utredes og sikres i kart og bestemmelser

Det følger av KU- forskriften § 6 bokstav b) at reguleringsplaner etter plan og bygningsloven
for tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der
det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i
samsvar med denne.

Det følger av vedlegg I nr. 24 at næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og
bygg til allmennyttig formål med bruksareal på mer enn 15 000m2 skal konsekvensutredes.
Planinitiativet foreslår en økning på 800 m2.
Differansen fra tidligere godkjente utnyttelse overstiger ikke BRA 15 000m2. Planforslaget
utløser derfor ikke krav til konsekvensutredning etter forskriftens vedlegg I nr. 24.

Det følger videre av KU- forskriften § 8 bokstav a) at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II
skal konsekvensutredes hvis de kan få «vesentlig virkninger» etter § 10. Etter vedlegg II nr.
11 bokstav j) jfr nr. 13, kan planer som omfatter næringsbygg, kjøpesentre som ikke inngår i
pkt. 10 b, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål føre til
konsekvensutredning dersom planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. §
10. Tiltaket medfører en utvidelse av allmennyttig formål og fanges av den grunn opp av nr
11 bokstav j) jfr. nr 13.
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn,
jfr. § 10, skal det sees hen til egenskaper ved planen, planens lokalisering og påvirkning på
omgivelsene samt egenskapene ved virkningene.
Av det innsendte underlaget kan vi ikke se at det er egenskaper ved planinitiativet eller at
planens lokalisering eller påvirkning av omgivelsene som skulle tilsi at man går videre og
vurdere om dette kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Da planen etter plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 ikke fanges opp av
vedlegg I eller vedlegg II skal den ikke ha planprogram og konsekvensutredning.



Høyder, med vekt på tilpasning til landskap



Bebyggelsens åpenhet og hevendelse, herunder fasaden mot gangveien



Dimensjonering for mange besøkende, herunder forplass mot gangvei



Overvann



Blågrønnstruktur, herunder trær





ROS-analyse
Geoteknisk undersøkelse. Analysen skal følge NVEs veileder 1/2019.
Sol/skyggestudier. Studien skal vise sol/skyggevirkninger på omgivelser ved ulike
tider på året: klokken 12, 15 og 18 ved vinter- og sommersolverv, samt ved høst- og
vårjevndøgn.
Overvannsnotat/Prinsipplan for overvannshåndtering
3D-illustrasjoner
Standardiserte illustrasjoner av maksimal utnyttelse innenfor planforslaget







Utomhusplan

Dersom det utarbeides flere alternativer i plansaken, skal alle alternativer illustreres med
3D-illustrasjoner.

Det er på dette tidspunktet ikke aktuelt å stille eget alternativ fra Plan- og bygningsetaten.

Tema for møtet

Forberedelse/grunnlagsmateriale

Møtedato

Forhåndsuttalelser

Ved avsluttet varsling sender

1-2 uker

forslagsstiller (FS) innkomne

etter

Kan utgå dersom

bemerkninger til PBE. Både FS og PBE

avsluttet

forhåndsvarsling ikke

vurderer i hvilken grad bemerkninger bør

varsling

Ansvar

avdekker momenter av

påvirke planarbeidet

vesentlig betydning.
Kart- og

- Utkast til endelige regulerings-

bestemmelsesmøte

bestemmelser.
- Utkast til endelig plankart.
- Utkast til kapittel 3.1 og 3.4 i
saksfremstilling til offentlig ettersyn
- Standardiserte illustrasjoner av maksimal
utnyttelse innenfor planforslaget.
Materialet må sendes inn minst 2 uker før
møtet.

Forslag til milepæler, avtales i Oppstartsmøtet

Dato

Ansvar

Planforslag til offentlig ettersyn sendes PBE

FS

Beslutning om offentlig ettersyn fattes 12 uker etter mottatt

PBE

komplett planforslag.
Offentlig ettersyn starter 1 uke etter beslutning om offentlig

PBE

ettersyn. Varer i minst 6 uker.
Bemerkningsmøte. Holdes ca. 4 uker etter at offentlig ettersyn er

FS og PBE

ferdig.
Oppdatert planforslag

FS

Saken sendes til politisk behandling 12 uker etter komplett

PBE

oppdatert planforslag.
Åse Munthe Sandvik - enhetsleder
Andreas Vaa Bermann - avdelingsdirektør

