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Oppgavebeskrivelse
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag 
av Byrådsavdeling for byutvikling å sikre areal til fremtidig 
lokalisering av kommunale formål på bykassas arealer på 
Mortensrudflaten, samt belyse og utnytte relokalisering/
sambrukseffekter på tvers av sektorbehov. Arbeidet har som 
siktemål å utvikle resterende kommunale arealer til private 
formål (prioritert bolig). Det er et mål å unngå båndlegging 
av areal til ulike former for offentlige formål som ikke blir 
gjennomført slik situasjonen er i dag. 

EBY har engasjert Asplan Viak til å bistå med utarbeidelse 
av mulighetsstudie for å løse dette oppdraget. Innledningvis 
ble det gjennomført en stedsanalyse som er utarbeidet som 
et selvstendig dokument. Deretter ble det utarbeidet en enkel 
egnethetsanalyse som grunnlag for utvikling av alternative 
skisser for fremtidig arealdisponering. I en workshop 
3. mars 2015 ble tre utvalgte alternativer presentert for 
reprensentanter fra de kommunale behovshaverne, bydel 
Søndre Nordstrand og Plan- og bygningsetaten (PBE), 
og det ble arbeidet med å finne styrker og svakheter ved 
alternativene i gruppearbeid. Deltakerne fikk også i oppgave å 
gi en skriftlig tilbakemelding på de foreslåtte alternativene.

På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det valgt ut et 
alternativ som videre ble utviklet i tre varianter for nærmere 
studier av potensial for sambruk, stedsdannelse, boligantall, 
innfrielse av behov og risiko for gjennomføring. Til slutt 
er et alternativ valgt ut, og dette er blitt nærmere detaljert 
ut gjennom illustrasjonsplan og -snitt, perspektivskisser, 
beregning av utnyttelse og strategi for gjennomføring.
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Deltakere
Hans Jørgen Wetlesen har vært EBYs prosjektleder, og 
Ingar Hjelmberg og Maria Grimstad har bistått. Hos Asplan 
Viak har Ane Kvamshagen vært oppdragsleder, mens Anett 
Grønnern Holbøll, Betsey-Marie Eskeland, Kari Kiil, 
Irene Crowo Nielsen og Tellef Dannevig har vært sentrale 
medarbeidere.

Sandvika 04.05 2015.
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HOVEDTREKK VED MORTENSRUD I DAG

OPPSUMMERING FRA STEDSANALYSE OG EGNETHETSVURDERING2
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Beliggenhet og bruk av området
Mortensrud ligger i bydel Søndre Nordstrand, ca 8 km 
i luftlinje fra Oslo sentrum. Mortensrud og tilstøtende 
områder ligger i forhold til omgivelsene på en større 
høyde avgrenset av E6, Ljanselva og Gjersrudelva med 
store høydeforskjeller. Mortensrudveien og Lofsrudveien 
går gjennom området, T-bane linje 3 har endestasjon på 
Mortensrud, med mulig forlengelse til Gjersrud/Stensrud 
under bakken. Helt syd i området ligger Klemetsrud for-
brenningsanlegg.

Mortensrud er primært et boligområde med tilknyttede 
lokale funksjoner og et nærsenter. Mortensrud torg er 
bygget ut de seneste årene og  det er flere prosjekter 
underveis rundt Mortensrud torg og på nordsiden av 
Mortensrudveien. Arealene syd for Mortensrud torg 
defineres i dag som idrettspark, men oppleves fragmentert 
hvor særlig bebyggelsen har en midlertidig karakter. På 
vestsiden av Lofsrudveien ligger Lofsrud skole (8-10) 
og Mortensrud skole (1-7), som begge har omfattende 
rehabiliteringsbehov. Mortensrud gård og Lofsrud gård 
er begge vernet og er viktige kulturminner i området. 
Lofsrud gård er i bruk som ridesenter med et stort areal 
til hestehager på sydsiden, Mortensrud gård brukes av 
Røde Kors og på sikt den katolske kirke. Arealene langs 
E6 er ikke utnyttet og har utfordringer i forhold til støy og 
luftkvalitet. På nordsiden av Mortensrudveien er det i dag 
tett vegetasjon opp mot eksisterende boligbebyggelse og 
Stenbråten skole (1-7).

Områdets avgrensning
Området er ca. 783 dekar og strekker seg over ca 2,3 km 
fra nord til syd, og 700 m fra øst til vest på det bredeste. 
Store deler av området er innenfor en radius på 500 meter 
fra Mortensrud t-banestasjon, mens den sydligste del 
ligger ca 800 m fra t-banestasjonen.

Nærliggende boligområder er Stenbråten i nord, Dal/
Brenna i øst, Bjørndalen i syd og Hauketo/Nordstrand i 
vest.

Mortensrud ligger kun 700 m (luftlinje) fra Østmarka 
og 1 km fra Grønliåsen, med velutviklede stisystemer og 
lysløypenett. På vestsiden av området går det sti ned mot 
Ljanselven hvor det utvikles turvei ned mot Oslofjorden. 
På østsiden av E6 ligger Grønmo og Gjersrud/Stensrud 
som muligvis utvikles til attraktive grønne aktivitetspar-
ker samt byutvikling på sikt.

Lokalklima
Fremherskende vindretning på sommeren kommer 
fra sør-vest og fremherskende vindretning på vinteren 
kommer fra nord-øst. Noen av de eksisterende kollene vil 
kunne være viktig skjermende effekt for denne vinden. 
Dersom vinden kommer direkte fra sør vil det kunne 
oppstå en vindtunnel i dalbunnenen som går i sør-nord 
retning. Her snevres terrenget inn med koller på hver side 
som vil øke hastighet på vinden.  Vegetasjon vil kunne 
dempe denne vindeffekten. Bebyggelse som ligger høyere 
på kollene vil være påvirket av fremherskende vindretnin-
ge og høy bebyggelse bør tilpasses dette.

I dalbunnen som går gjennom Mortensrud i nord-sør 
retning, har det tidligere vært små bekkedrag hvor kald-
luft følger det laveste partiet i terrenget. Bebyggelse som 
ligger på tvers av dalbunnen vil kunne skape en barriere 
og opphopning av kaldluft.

Potensial for bekkeåpning er vurdert, men det ble konkludert 
med at bekkene som ligger i rør i dag har såpass liten vannfø-
ring at det er lite interessant.

Egnethetsvurdering
E6 gir betydelige føringer for arealbruk som følge av støy 
og støv. Arealene langs denne (felt 9 og 14) kan brukes til 
næringsformål og idrettshaller, men er uegnet til de fleste 
andre formål. Arealene syd for Mortensrud senter (felt 10 
og 11) er egnet til de fleste formål, både ut i fra lokalklima, 
tilgjengelighet/atkomst, topografi og størrelse. Arealene 
lengst syd (felt 12 og 13) er velegnet til idrettsformål, 
men mindre egnet til bolig, sykehjem og skole på grunn av 
mindre sentral beliggenhet og eksponering mot Klemets-
rudanlegget. Arealene er også noe støyutsatt. Felt 2, som 
i dag har et parkeringsanlegg, er velegnet til sentrumsbe-
byggelse (bolig/næring), men ikke stor nok til å romme 
noen av de kommunale behovene. Plasseringen er også 
noe utsatt ifht. støy og trafikk. Arealene som Mortensrud 
skole ligger på i dag, er velegnet til både skole og bolig.

Nord for Mortensrudveien har felt BG Syd og felt 21 gode 
sol- og utsiktsforhold og er godt egnet til bolig.  Felt 20 
er egnet til mange formål, både sentrumsformål, skole, 
flerbrukshall og boliger. Felt 18 har en sentral plassering, 
men noe krevende topografi, og er litt for liten (alene) til 
mange av de offentlige programmene. Store deler av felt 
16 er godt egnet til de fleste formål, men den østre delen 
er svært støyutsatt.



DEL 2 - HOVEDTREKK VED MORTENSRUD I DAG / Mortensrud - Mulighetsstudie DEL 2 - HOVEDTREKK VED MORTENSRUD I DAG / Mortensrud - Mulighetsstudie8 9

HOVEDTREKK VED MORTENSRUD I DAG

POTENSIAL2

T T

Hovedtrekk ved Mortensrud i dag
Området karakteriseres av bebyggelse i klynger med 
sentrumsdannelse rundt Mortensrud T-banestasjon.
Nord-syd gående koller skaper et variert landskap, 
mens E6 og Mortensrudveien definerer den primære 
infrastruktur. 

Variert topografi og definerte landskapsrom
Fra kollene er det et godt utsyn mot omgivelsene. I 
den vestlige del av områdeavgrensningen, oppleves 
et definert,flatere landskapsrom, avgrenset 
av kollene på begge sider. Mot sydøst, åpner 
landskapsrommet seg med et godt utsyn mot 
østmarka.

Koblinger til rekreative områder
Området ligger med nærhet til flere rekreative 
områder. Det er i dag noen forbindelser for 
myke trafikanter til omgivelsene, men disse bør 
tydeliggjøres og bindes sammen. 

Det viktigste grepet som kan gjøres på overordnet 
nivå for å redusere energibruk i området, er å 
tilrettelegge for redusert bilbruk gjennom gode 
løsninger for syklende, gående og kollektivreiser. 
Vurdering av alternative energikilder, samt 
energibruk i bygninger kommer i senere faser.

Møtesteder
Rundt Mortensrud torg og Mortensrud 
T-banestasjon, ligger det flere møtesteder i 
dag. Syd for Mortensrud torg ligger det flere 
idrettsfunksjoner, men disse kan med fordel 
omdisponeres og plasseres mere arealeffektivt. 
Skolene i området er viktige møtesteder, hvor 
det ligger et stort potensiale i relokaliesring av 
Mortensrud skole.
Ridesenteret på Lofsrud gård er et viktig regionalt 
møtested. Det finnes, og er planlagt, flere religiøse 
samlingsteder, men det mangler et nøytralt møtested 
hvor foreninger og kulturliv kan utvikles.

E6

Mortensrudveien

Stenbråten

Mortensrud

Dal/Brenna

Mortensrud torg Mortensrud torg

Røde Kors/Katolsk kirkePlanlagt moske

Ridesenter

Mortensrud kirke

Idrettspark

Ridebane

Foreningshus

Østmarka

Østmarka

Stenbråten skole

Mortensrud skole

Lofsrud skole

Ljanselva

Grønliåsen

Klemetsrudanlegget
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HOVEDTREKK VED MORTENSRUD I DAG

UTFORDRINGER2

Dominerende elementer
Området preges av flere dominerende elementer. E6 
ligger som en stor fysisk og visuell barriere mellom 
området og Østmarka. I tillegg gir veien støy- og 
støvplager.
Mortensrudveien ligger som en fysisk barriere 
mellom Mortensrud og Stenbråten. Dette gir mangel 
på gjensidig tilhørighet, uklare forbindelser og et 
tydelig demografisk skille.
Klemetsrudanlegget frembringer sterke negative 
assosiasjoner på grunn av tidligere plager i forhold 
til lukt og luftkvalitet. I dag sjenerer anlegget 
primært visuelt.

Udefinerte mellomrom
Området karakteriseres av bebyggelse i klynger, og 
mellomrommene mellom bebyggelsen blir derfor 
også fremtredende. De fremstår hovedsaklig som 
udefinerte overskuddsarealer med lite skjøtsel av 
grøntarealer og utydelige forbindelser.
Særlig gjelder dette arealet fra Stenbråten skole 
til Mortensrud torg, og videre sydover langs 
eksisterende idrettspark. Arealet langs E6 fremstår 
lite anvennlig.

Mangel på hierarki i fotgjengerforbindelser
Det finnes mane gangveier og stier i området, men 
det mangler et hierarki, noe som gjør området 
uoversiktlig. Mange av stiene går mellom klyngene 
med bebyggelse og i udefinerte overskuddarealer, 
hvor det i tillegg er lav eller lite skjøtsel av 
grøntarealer. Dette gir et rufsete inntrykk og 
oppfordrer ikke til opphold eller aktivitet. En del av 
forbindelsene går også langs bilveier eller gjennom 
tett vegetasjon. Disse faktorene sett samlet gjør at 
mange av forbindelsene oppleves utrygge og lite 
trivelige.

Tett vegetasjon
Det er mye vegetasjon i området, spesielt i det 
ubebygde mellomrommene, men også i kanten 
av de bebygde områdene. Det skaper lite visuell 
kontakt, interaksjon og bidrar til at noen området/
strekninger kan oppleves utrygge. I og med at det 
er kort avstand til store rekreative områder, kan 
det med fordel tynnes i eksisterende vegetasjon for 
å skape bedre sammenheng og koblinger innenfor 
området og til eksisterende bebyggelse.

Mortensrud torg

Idrettspark

Stenbråten skole

E6

Mortensrudveien

Klemetsrudanlegget

Stenbråten

Mortensrud

Mortensrud torg
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INNMELDTE BEHOV

INNMELDTE BEHOV OG FORUTSETNINGER FOR ALTERNATIVER3

SKOLE OG BARNEHAGE
Stedstilknyttet behov, lovpålagt. 
I valgte alternativer forutsettes bygging av ny Mortensrud skole og 
rehabilitert Lofsrud skole.

Areal tomt: 15.000 m2 (mellom 14-18 daa)
Areal bygg: B2=6620 m2 / B3=9450 (inkl. flerbrukshall)
Avsatt tomt i anbefalt alternativ = 19 daa ( inkl, flerbrukshall og grusba-
ne som erstattes

SYKEHJEM / DEMENSLANDSBY  OG OMSORG +
Behov på bydelsnivå, lovpålagt.
I alternativene undersøkes enten sykehjem eller 
demenslandsby

Sykehjem
Areal tomt (må): 10.000 m2 (mellom 9-10 daa)
Areal bygg (må): 13.000 m2
(eks. fotavtrykk 3.000 m2 - 4,5 etasjer)

Demenslandsby
Areal tomt: 15.000  m2
Areal bygg: 15.000  m2
(eks. fotavtrykk 7.500 m2 - 2 etasjer)

Omsorg +
Areal tomt: 7.000  m2
Areal bygg: 7.000  m2
(eks. fotavtrykk 2.500 m2 - 3 etasjer)

Barnehage
Ikke umiddelbart behov, men behov på sikt ved boligutvikling
Bydel Sdr. Nordstrand beregningsnøkkel = 4 avd. b.hage pr. 450 boliger

Areal tomt: 1.800 m2 (må kvalitetssikres)
Areal bygg: 900 m2 (må kvalitetssikres)

CRICKETBANE
Delvis stedstilknyttet behov, sterkt behov i Oslo øst/sør,  ikke lovpålagt. 
Betydning for stedets attraktivitet.

Areal: 120 m diameter

IDRETTSHALL/BANER 
Stedstilknyttet behov, ikke lovpålagt. 
Viktig for stedets attraktivitet.

Minste behov er flerbrukshall (50m x 30 m) og bevaring/erstattning av 
eksisterende utendørs baner.
De mest plasskrevende funksjoner vises i alternativer, øvrige ballbinger, 
lekeplasser, oppholdssoner og stier inkluderes i idrettsparkens samlede  
areal.

Friidrettshall, bane 120m x 65m 

Flerbrukshall, 2 baner à 50m x 30m

Eksisterende kunstgressbane, 105 m x 65 m

Eksisterende gressbane, 90 m x 70 m

Eksisterende grusbane, 50 m x 40 m

BOLIGER
Ikke stort umiddelbart behov, men behov på sikt (som i resten av Oslo)
Mengde bolig utløses av arealdisponering for øvrige innmeldte behov.

I boligområdene skal det sikres kvalitative utoppholdsarealer. 

Avhengig av mengde bolig avsettes areal til barnehage.

KOMMUNALTEKNISK - BIOBRENSEL/FJERNVARMEANLEGG
Mulig behov

Areal tomt: 15.000 m2 

Kilder
Informasjon om behov og størrelser er hentet ut fra KVU’er og utkast til 
KVU’er, fra tilbakemeldinger i og i etterkant av møter med behovs-
haverne og fra brev fra de ulike etatene til EBY i forbindelse med opp-
start av prosjektet.
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Sambruk
Lite potensial 

Noe potensial 

Godt potensial

Samlokalisering
Negativt

Positivt og negativt

Positivt

Sambruk: At ulike virksomheter kan bruke/dra nytte av 
de samme funksjonene - arealeffektivt, interaksjon
Samlokalisering: At ulike virksomheter plasseres ved 
siden av hverandre/på samme sted - interaksjon

To funksjoner som ikke har potensial for sambruk kan 
likevel fungere fint ved siden av hverandre og gi økt sosial 
interaksjon. En god strategi for sambruk og samlokalise-
ring vil gi merverdi i forhold til stedsdannelse.

INNMELDTE BEHOV

VURDERING AV POTENSIAL FOR SAMBRUK OG SAMLOKALISERING3
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Sambruk innenfor helse/omsorg
Sykehjem og omsorg+ vurderes til å ha et godt potensial 
for sambruk. Dette med tanke på at personalet kan ha de 
samme garderobene/pauserommene, funksjonene kan 
ha samme lager og kjøkken, og fellesfunksjoner som f.eks. 
frisør og fotpleie i sykehjemmet kan benyttes av omsor-
g+-beboere. Det vil være fordeler knyttet til drift og et 
samlet fagmiljø.

Sambruk mellom skole og barnehage
Barnehagen må ha egne utearealer av hensyn til trygghet 
og sikkerhet, og har svært begrenset med innendørspro-
gram som kan være felles med skolen. Men skole og barne-
hage kan ha felles parkeringsplass for hente/bringe, og 
barnehagen kan også ha nytte av å bruke spesialrom i 
skolen, som musikkrom og kjøkken. Barnehagen bør ha en 
rolig sone utendørs til småbarn og hviling.
Skolens og barnehagenes lekeplasser kan fungere som 
strøkslekeplasser for boligområder.

Sambruk mellom lokale og regionale idrettsfunksjoner
De planlagte lokale og regionale idrettsfunksjonene kan ha 
fordeler av sambruk. Det kan være felles parkeringsplas-
ser, garderober, klubbhus, servicefaciliteter, samt en mer 
hensiktsmessig drift av anlegget.

Isolert sett  er det mange fordeler ved sambruk mellom de 
lokale og regionale idrettsfunksjonene, men i et helhet-
lig bymessig perspektiv, kan det gi fordeler å skille noen 
funksjoner fra hverandre. De regionale idrettsfunksjone-
ne er ofte veldig arealkrevende, og egner seg derfor ikke 
nødvendigvis i områder der det er fordelaktig med tettere 
bygningsmasse og høy tetthet av bolig/næring, eksempel-
vis i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt.

SAMBRUK

Helse/omsorg - Bolig
Potensialet for sambruk vurderes å være lite. Et sykehjem 
kan ha f.eks. forsamlingsrom som kan lånes ut til beboere i 
nabolaget til bursdagsfeiringer, dåp, konfirmasjoner etc.

Helse/omsorg - Skole/barnehage
Potensial for sambruk vurderes å være lite fordi virksom-
hetene har lite felles behov/program.

Helse/omsorg - Idrett
Potensialet for sambruk vurderes å være lite fordi 
virksomhetene har lite felles behov/program.

Bolig - Skole/barnehage
Potensialet for sambruk vurderes å være begrenset, men 
tilstede. Uteoppholdsarealet i barnehagen (primært) og 
skolen kan brukes som strøkslekeplass utenom skoletid/
barnehagens åpningstid. Skoler kan ha forsamlingsrom 
som kan lånes ut til beboere i nabolaget ved feiringer, dåp, 
konfirmasjoner etc.

Bolig - Idrett
Potensialet for sambruk vurderes å være begrenset, 
men tilstede. Når de er ledige kan utendørs idrettsbaner 
benyttes til ballek for beboere i området, og grusbaner 
kan f.eks. islegges vinterstid. Klubbhus kan lånes ut som 
forsamlingslokale til beboere i området.

Skole/barnehage - Idrett
Potensialet for sambruk vurderes å være godt. Skolene 
kan benytte lokale flerbrukshaller som gymnastikksaler og 
fellesrom (ved store samlinger) på dagtid, og barnehagene 
kan også benytte ledig hallkapasitet på dagtid til fysisk lek, 
spesielt vinterstid. Funksjonene kan dele parkeringsplass 
da skole/barnehage har trafikk på dagtid, mens 
idrettsfunksjonene vil ha trafikk ettermiddag/kveld og i 
helgene. 

NÆRHET TIL NÆRSENTER OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

Skole/barnehage
Skole bidrar til stedsdannelse, men kan være utfordrende 
med umiddelbar nærhet til belastede miljøer og t-bane. 

Idrett
Kan med fordel ligge i relativ nærhet til kollektivknute-
punkt, men er arealkrevende. Bidrar til stedsdannelse og 

SAMLOKALISERING

Helse/omsorg - Bolig
Bolig og helse/omsorg vurderes å kunne fungere fint 
ved siden av hverandre, eller delvis i kombinasjon. 
Verken boliger eller sykehjem er støyende funksjoner. 
Det forutsettes at kjøreatkomsten til sykehjemmet ikke 
blandes inn i boligveier.

Helse/omsorg - Skole/barnehage
Helse/omsorg og skole/barnehage vurderes å kunne 
fungere fint ved siden av hverandre. Det kan være noe 
støy fra skolegårder på dagtid, men det er i begrensede 
perioder. Samtidig er det positivt med aktivitet 
rundt sykehjemmet. Positivt at det legges til rette for 
generasjonsmøter, og at de offentlige funksjonene samles 
slik at det blir et område med aktivitet både på dagtid og 
ettermiddag/kveld.

Helse/omsorg - Idrett
Helse/omsorg og idrett vurderes å ha et visst 
konfliktpotensial dersom de lokaliseres tett ved 
hverandre. Lokale ballbaner kan gi fin aktivitet utenfor et 
sykehjem/omsorg+-boliger, men lyskastere over ballbaner 
på kveldstid kan være til sjenanse. Cricket og andre 
ballspill er ofte støyende.  

Bolig - Skole/barnehage
Bolig og skole/barnehage vurderes å fungere fint ved 
siden av hverandre, spesielt barnehage og bolig fungerer 
fint dersom de trafikkmessig er atskilt. Boliger inntil 
skoler fungerer også fint, men da det kan være noe støy 
fra skolegården i perioder bør orientering og avskjerming 
vurderes i detaljplanleggingen. Her er det også viktig med 
god trafikkplanlegging.

Skole/barnehage - Idrett
Skole/barnehage og idrett vurderes å fungere fint 
ved siden av hverandre, eller delvis i kombinasjon. 
Skole/barnehage har mest aktivitet på dagtid, mens 
idrettsfunksjoner har aktivitet på kveldstid og i helgene. 

aktivitet særlig i sommerhalvåret, men idrettshaller har 
ofte lite aktive fasader.

Sykehjem/Demenslandsby
Kan med fordel ligge nærme nærsenter og kollektiv trans-
port. Beboere kan lett benytte seg av tilbud ved nærsenter, 
bra med kort vei til kollektivtransport for besøkende og 
de mange ansatte. Et utadvendt tilbud vil også lett kunne 
brukes av befolkning i området ved sentral plassering.
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STEDSDANNELSE 

- Attraktorer på begge sider av Mortensrud 
veien for å koble på tvers, eller kun 
på sydsiden for å styrke ”eksisterende 
Mortensrud”

(attraktorer = skole & idrett)

SAMBRUK OG SAMLOKALISERING

- Hvilke av de innmeldte behovene har 
potensiale for sambruk og hvilke vil ha nytte 
av samlokalisering?
- Hvordan bidrar plasseringen av de ulike 
funksjonene til stedsdannelse?

KOBLING TIL OMGIVELSER

- Styrke nord/syd forbindelse mellom 
Stenbråten, Mortensrud og Bjørndalen

- Styrke kobling på tvers til viktige rekreative 
områder 
 

Stenbråten

Mortensrudveien

Østmarka

Ljanselva

Bjørndalen

STRUKTURELLE GREP - 1. runde

PRINSIPPER FOR STRUKTURELLE GREP4

LOKAL/REGIONAL

- Skal Mortensrud styrkes som et lokalt 
eller regionalt møtested? Dette avhenger av 
hvilke typer og hvor mange attraktorer som 
plasseres her.

UTNYTTELSE I ØST/MENGDE BOLIG

- Areal langs E6 i øst egner seg ikke for 
bolig. Ved å plassere andre formål her, økes 
boligpotensialet.

 

Bolig

Bolig

Sykehjem

Nærsenter

Skole

Idrettshall

Idrettsbane Bolig
Bolig

DemenslandsbyNærsenter
Skole

Idrettshall

Idrettsbane

Med de innmeldte behov som utgangspunkt, skisseres 
det på strukturelle grep for området. I tillegg til å vurdere 
plassering av funksjoner i forhold til hverandre, ses det 
på hvordan dette påvirker og underbygger stedsdannelse, 
koblinger til omgivelser, attraktivitet i forhold til det loka-
le/regionale og boligpotensialet.
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Sykehjem

Demenslandsby

Alternativer hvor cricketbanen legges et 
annet sted enn anbefalt plassering i KVU

S

D

STRUKTURELLE GREP - 1. runde

SYSTEMATISERING AV STRUKTURELLE GREP4

Sykehjem 
ca 10 daa

Bolig 
ca 13 daa

Bolig 
ca 46,5 daa

Bolig
ca 35 daa

Ridesenter som i dag

Bolig
ca 9,5 daa

Bolig
ca 5 daa

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 21 daa (behov 14-18)

Cricket
150m diam.

Eks. kunstgress-
bane

Fl.brukshall
50x100m

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Gressbane

Eks. 
ridebane

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 13,5 daa

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 20 daa

Ridesenter justeres

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca18 daa

Cricket
150m diam.

Ny 
gressbane

Eks. Kunst-
gressbane

Fl.brukshall
50x100m

Fl.brukshall
50x100m

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Demenslandsby

Eks. 
ridebane

Bolig 
ca 13 daa

Bolig
ca 9,5 daa

Bolig
ca 5 daa

Bolig 
ca 46,5 daa

ALT. 1A

SKOLE FELT 10ALTERNATIV

Idrett nord/syd

Idrett øst/vest

SKOLE FELT 16-18

ALT. 1B

Bolig
ca 45 daa

Bolig
ca 25 daa

Demenslandsby

Lekeplass 
skole

Lekeplass skole, 
evt felles gymsal

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 27 daa (behov 14-18)

Cricket
150m diam.

Fl.brukshall
50x100m

Friidrettshall

Eks. gressbane

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Eks. kunstgress-
bane

Ridesenter som i dag

Eks. 
ridebane

Bolig
ca 5 daa

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 3 daa

Bolig
ca 12 daa

Bolig
ca 13,5 daa

Bolig
ca 11,5 daa

Naturlekeplass/
�erbrukshall 30x50m 
ca 13 daa

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 15 daa

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Ridesenter justeres

Cricket
120m diam.

Ny gressbane

Ny grusbane

Eks. Kunst-
gressbane

Ny 
ridebane

Fl.brukshall
50x60m

Friidrettshall
65x120m bane

Atkomst/parkering

Demenslandsby 
ca 15 daa

Omsorg +
(ca 7 daa)

Bolig
ca 15 daa

Barnehage

Bolig
ca 30 daa

Næring/bolig 
ca 15 daa

Næring 
ca 5 daaBolig

ca 10 daa

Bolig
ca 8 daa

Bolig
ca 27 daa

Biobrensel/�ernvarmeanlegg
ca19 daa

Ny 4-felts gate med 
gateterminalMoske under 

oppføring

ALT. 2A

ALT. 2B

1
A

B

2
S D

DD

MIDLT. SKOLE SKOLE++ FELT 10 SKOLE FELT 12

Bolig 
ca 14 daa Omsorg +

ca 7 daa
Bolig 
ca 3,5 daa

Sykehjem 
ca 10 daa

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 15 daa

Cricket
120m diam.

Eks. kunst-
gressbane

Ny gressbane  

Ny grusbane

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Ridesenter justeres

Eks. 
ridebane

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 10 daa

Bolig
ca 32 daa

Bolig
ca 3 daa

Fl.brukshall
50x60m

1 daa

Moske under 
oppføring

Næring/bolig 
ca 3 daa

Næring/bolig 
ca 7 daa

Næring/bolig 
ca 5 daa

Bolig
ca 27 daa

Næring 
ca18 daa

Park & ride 
ca 9 daaBolig

ca 13 daa

Friidrettshall
65x120m bane

Atkomst/parkering

Bolig
ca 27 daa

Barnehage

ALT. 5B

Sykehjem 
ca 10 daa

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Midlt. skole/Bolig
ca 15 daa

Eks. kunstgress-
bane

Fl.brukshall
50x100m

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Lofsrud skole

Mortensrud skole
renovert Gressbane

Cricket
150m diam.

Ridesenter som i dag

Eks. 
ridebane

Bolig 
ca 13 daa

Bolig
ca 9,5 daa

Bolig
ca 5 daa

Bolig 
ca 46,5 daa

Bolig
ca 25 daa

Bolig
ca 24 daa

Ridesenter justeres

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Midlt. skole/Bolig
ca 15 daa

Demenshjem

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Lofsrud skole

Mortensrud skole
renovert

Cricket
150m diam.

Ny 
gressbane

Eks. Kunst-
gressbane

Fl.brukshall
50x100m

Bolig
ca 20 daa

Bolig 
ca 13 daa

Bolig
ca 9,5 daa

Bolig
ca 5 daa

Bolig 
ca 46,5 daa

ALT. 3A

ALT. 3B

Bolig 
ca 14 daa

Sykehjem 
ca 10 daa

Lekeplass 
skole

Frikirke

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 15 daa

Cricket
120m diam.

Ny kunst-
gressbane

Ny gressbane  

Grusbane

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Ridesenter som i dag

Eks. 
ridebane

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 4 daa
Omsorg +
ca 7 daa

Bolig
ca 8 daa

Fl.brukshall
50x60m

Næring/bolig 
ca 10  daa

Bolig
ca 40 daa

Barnehage

Næring 
ca 5 daa

Næring 
ca13 daa

Biobrensel/�ernvarmeanlegg 
ca21,5 daa

Park & ride 
ca 6 daa

Bolig
ca 10 daa

Bolig
ca 27 daa

Bolig
ca 3 daa

Moske under 
oppføring

Sykehjem 
ca 10 daa

Bolig
ca 40 daa

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
(behov 14-18)

Eks. kunst-
gressbane

Ny 
fotballbane  

Fl.brukshall
50x100m

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Cricket
150m diam.

Bolig
ca 9,5 daa

Bolig 
ca 13 daa

Bolig
ca 5 daa

Bolig 
ca 46,5 daa

Bolig
ca 15 daa

ALT. 4A

ALT. 4B

3 4 5
S

S

S

S

D

Områdets størrelse, mengden ledig areal og de mange 
ulike behovene, gjør at kombinasjonsmulighetene 
er mange. For å legge premisser for hvilke 
kombinasjonsmuligheter som utvikles, og senere 
presenteres på workshop, systematiseres alternativene ut 
fra plassering av skole som et akutt stedstilknyttet behov 
(1-5). Organisering av idrettsfunksjonene i retning nord/
syd eller øst/vest, er avgjørende for utnyttelse av området, 
og danner derfor varianter (A/B). 

I tillegg skilles det mellom om det er sykehjem eller 
demenslandsby som vises i alternativet, da disse har 
forskjellige arealbehov. Cricketbanen anbefales i KVUen 
plassert mellom felt 11-12, men alternativene viser 
mulighetene ved å plassere denne på andre lokasjoner. 

I workshopen ble denne matrisen presentert som 
underlag, mens alternativ 2B, 4A og 5B ble utdypet og 
diskutert.
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OPPSUMMERING FRA WORKSHOP OG HØRING

GJENNOMFØRING AV WORKSHOP5

Det ble avholdt en workshop hos EBY 03.03.2015 
hvor de tre utvalgte alternativene etter første del av 
mulighetsstudien ble presentert for behovshavere, 
bydelen og berørte fagetater. Hensikten var å få umiddel-
bare tilbakemeldinger på om de ulike behovene kunne 
dekkes i alternativene, samt vurderinger av potensial for 
sambruk og samlokalisering.

Workshopen ble åpnet av EBY, etterfulgt av en 
presentasjon ved Asplan Viak av stedsanalysen, 
alternativene og opplegget for workshopen.

Deltakerne var inndelt i fire grupper som valgte hver 
sin gruppesekretær til å summere opp og presentere 
gruppens arbeid. Gruppe 1 og gruppe 2 diskuterte 
alternativ 2B, gruppe 3 vurderte alternativ 5B og gruppe 4 
vurderte alterntiv 4A. Gjennom runder rundt bordet skulle 
de ulike deltakerne liste opp det de mente var styrker 
og svakheter ved gruppens alternativ. Deretter delte 
hver av deltakerne ut et poeng hver til de tre styrkene 
og svakhetene de mente var viktigst, slik at de styrkene 
og svakhetene som fikk flest poeng ble ansett som de 
viktigste for gruppen.

Deretter presenterte gruppene sine vurderinger i plenum, 
og det ble åpne diskusjoner rundt alle alternativene, 
der også deltakere fra de andre gruppene fikk komme 
med sine meninger. Avslutningsvis ble det bedt om at 
behovshaverne, bydelen og de berørte fagetatene ga 
skriftlige tilbakemeldinger på alternativene innen 14 
dager. Da med vekt på behov, sambruk, stedsdannelse og 
gjennomføring/videre prosess. 

Workshopen er detaljert oppsummert i dokumentet 
”Oppsummering  workshop Mortensrud”. Utdrag fra 
oppsummeringen vises her med vekt på de viktigste 
punktene fra oppsummering av styrker og svakheter ved 
de ulike alternativene.

• Ny Mortensrud skole på Felt 16-18, sammen 
med en egen flerbrukshall. 

• Bussholdeplassene flyttes opp til en ny 
gateterminal langs Mortensrudveien. 

• Mortensrudveien transformeres til en firefelts 
gate, og avkjøring til Gamle Bygdevei flyttes 
østover (vis a vis Helga Vaneks vei).

• Demenslandsby bygges på deler av felt 10, og 
her bygges også Omsorg+-leiligheter.

• Bolig og idrettsflater «blandes» på felt 10, 11 
og 12.

• Idrettsparken orienteres øst-vest på søndre 
del av området. Friidrettshall inntil E6 og 
cricketbane på felt 13.
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ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP

ALT. 2B: SKOLEKLYNGE I NORD3

• NY MORTENSRUD SKOLE PÅ FELT 16-18 - EGEN FLERBRUKSHALL

• MORTENSRUDVEIEN TRANSFORMERT TIL GATE - TILGJENGELIGHET I GRØNTDRAG

• IDRETTSPARK PLASSERES ØST/VEST I KOMBINASJON MED BOLIG, NY PLASSERING FOR CRICKET

• DEMENSLANDSBY PÅ FELT 10

BESKRIVELSE

VURDERING

SKOLEKLYNGE MED SAMBRUK

STERK KOBLING MELLOM 
STENBRÅTEN OG MORTENSRUD

DEMENSLANDSBY/OMSORG + 
NÆR MORTENSRUD TORG

STOR REGIONAL IDRETTSPARK,
UTNYTTELSE I ØST

STERK KOBLING MOT ØSTMARKA

BOLIGER INTEGRERT MED IDRETT 

SKOLE / IDRETT SAMBRUK

HESTEHAGER MÅ RELOKALISERES

EGEN GYMSAL VED SKOLEKLYNGE!

EGNETHET BOLIG FELT 12?

! ?

STEDSDANNELSE KOBLINGER LOKAL MENGDE BOLIG 
ca. 130 daa
(eksl. næring/bolig)

Tilsv. 848 boliger* 

REGIONAL

ca 75 daa

ca 55  daa

Felt 19

Felt 21

Lofsrud Skole

Mortensrud
Skole

Mortensrud
Idrettspark

Felt 18 Felt 16

OK’s del

Felt 20

Mortensrud senter

Felt 6

Ok’s del

Felt 4

Felt 2

Lofsrud Gård

Stenbråten 
Skole

Felt 11

Felt 10
Felt 7

Felt 13

Felt 8

Felt 14

Felt 9

Felt 15

Felt 5

Felt 17

Felt 1

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Felt 12

BG syd

Bolig
ca 3 daa

Bolig
ca 12 daa

Bolig
ca 13,5 daa

Bolig
ca 11,5 daa

Naturlekeplass/
�erbrukshall 30x50m 
ca 13 daa

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 15 daa

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Ridesenter justeres

Cricket
120m diam.

Ny gressbane

Ny grusbane

Eks. Kunst-
gressbane

Ny 
ridebane

Fl.brukshall
50x60m

Friidrettshall
65x120m bane

Atkomst/parkering

Demenslandsby 
ca 15 daa

Omsorg +
(ca 7 daa)

Bolig
ca 15 daa

Barnehage

Bolig
ca 30 daa

Næring/bolig 
ca 15 daa

Næring 
ca 5 daaBolig

ca 10 daa

Bolig
ca 8 daa

Bolig
ca 27 daa

Biobrensel/�ernvarmeanlegg
ca19 daa

Ny 4-felts gate med 
gateterminalMoske under 

oppføring

Skole
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Mortensrud torg
Ridesenter
Idrettshall
Idrettsplass
Tilgjengelig skog 
- naturlekeplass, piknikk
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ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP

ALT. 4A: PERLER PÅ EN SNOR3

• NY MORTENSRUD SKOLE OG SYKEHJEM PÅ FELT 10 + DEL AV FELT 11

• DEL AV SKOGKLEDD KOLLE INTEGRERES SOM UTENDØRSAREAL FOR SKOLEN

• IDRETTSPARK PLASSERES NORD/SYD SOM NABO TIL SKOLE I KOMBINASJON MED BOLIG

BESKRIVELSE

VURDERING

KOMPAKT AREALBRUK FELT 10-11

HØY GRAD AV SAMBRUK SKOLE / 
IDRETT / SYKEHJEM

LOKAL IDRETTSPARK INTEGRERT 
MED BOLIG

KOBLING SYDOVER MOT BJØRNDAL

DÅRLIG UTNYTTELSE I ØST

LITE NY BOLIG I SYD

LAV KOBLING MELLOM STENBRÅTEN 
OG MORTENSRUD

NOK AREAL TIL SKOLE OG SYKEHJEM?

! ?

KOBLINGER LOKAL REGIONAL MENGDE BOLIG 
ca. 121 daa
(eksl. næring/bolig)

Tilsv. 879 boliger*

ca 91 daa

ca 30  daa

STEDSDANNELSE

Felt 19

Felt 21

Lofsrud Skole

Mortensrud
Skole

Mortensrud
Idrettspark

Felt 18 Felt 16

OK’s del

Felt 20

Mortensrud senter

Felt 6

Ok’s del

Felt 4

Felt 2

Lofsrud Gård

Stenbråten 
Skole

Felt 11

Felt 10
Felt 7

Felt 13

Felt 8

Felt 14

Felt 9

Felt 15

Felt 5

Felt 17

Felt 1

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Felt 12

BG syd

Bolig 
ca 14 daa

Sykehjem 
ca 10 daa

Lekeplass 
skole

Frikirke

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 15 daa

Cricket
120m diam.

Ny kunst-
gressbane

Ny gressbane  

Grusbane

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Ridesenter som i dag

Eks. 
ridebane

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 4 daa
Omsorg +
ca 7 daa

Bolig
ca 8 daa

Fl.brukshall
50x60m

Næring/bolig 
ca 10  daa

Bolig
ca 40 daa

Barnehage

Næring 
ca 5 daa

Næring 
ca13 daa

Biobrensel/�ernvarmeanlegg 
ca21,5 daa

Park & ride 
ca 6 daa

Bolig
ca 10 daa

Bolig
ca 27 daa

Bolig
ca 3 daa

Moske under 
oppføring

Skole
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Mortensrud torg
Ridesenter
Idrettshall
Idrettsplass
Tilgjengelig skog 
- naturlekeplass, piknikk
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ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP

ALT. 5B: STYRKET SENTRUM3
BESKRIVELSE

VURDERING

! ?

KOBLINGER LOKAL MENGDE BOLIG
ca. 121,5 daa
(eksl. næring/bolig)

Tilsv. 1215 boliger*

ca 84,5 daa

ca 60 daa

REGIONAL

• NY MORTENSRUD SKOLE PÅ FELT 12 (NORDLIG DEL)

• IDRETTSPARK PLASSERES ØST/VEST I TILKNYTTNING TIL SKOLE, NY PLASSERING FOR CRICKET

• MYE BOLIG PÅ FELT 10-11

• MORTENSRUDVEIEN TRANSFORMERT TIL GATE - UTVIKLINGSPOTENSIALE RUNDT FELT 2 OG 20 (+ 7 DAA)

• SYKEHJEM PÅ FELT 16-18

6 DAA MERE TOMTEAREAL

UTVIDELSE AV MORTENSRUD 
”SENTRUM” - KOBLING STENBRÅTEN/

MORTENSRUD

SYKEHJEM DEL AV UTVIDET 
”SENTRUM”

SAMBRUK SKOLE/IDRETT

STOR REGIONAL IDRETTSPARK,
UTNYTTELSE I ØST

HØY BOLIGANDEL,
BOLIGER INTEGRERT MED IDRETT

GOD KOBLING MOT ØSTMARKA, 
BJØRNDALEN OG STENBRÅTEN

AVSTAND MELLOM SKOLE/IDRETT 
OG ”SENTRUM”

NY MORTENSRUDVEI 
BRYTER OPP FELT 2!

LØSNING FOR MATEBUSS, BEHOV FOR 
RUNDKJØRING VED LOFSRUDVEIEN?

Felt 19

Felt 21

Lofsrud Skole

Mortensrud
Skole

Mortensrud
Idrettspark

Felt 18 Felt 16

OK’s del

Felt 20

Mortensrud senter

Felt 6

Ok’s del

Felt 4

Felt 2

Lofsrud Gård

Stenbråten 
Skole

Felt 11

Felt 10
Felt 7

Felt 13

Felt 8

Felt 14

Felt 9

Felt 15

Felt 5

Felt 17

Felt 1

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Felt 12

BG syd

Bolig 
ca 14 daa Omsorg +

ca 7 daa
Bolig 
ca 3,5 daa

Sykehjem 
ca 10 daa

Lekeplass 
skole

Stenbråten 
skole

Lofsrud skole

Ny Mortensrud  skole
ca 15 daa

Cricket
120m diam.

Eks. kunst-
gressbane

Ny gressbane  

Ny grusbane

Naturlekeplass/
piknikkområde 

Ridesenter justeres

Eks. 
ridebane

Bolig
ca 15 daa

Bolig
ca 10 daa

Bolig
ca 32 daa

Bolig
ca 3 daa

Fl.brukshall
50x60m

1 daa

Moske under 
oppføring

Næring/bolig 
ca 3 daa

Næring/bolig 
ca 7 daa

Næring/bolig 
ca 5 daa

Bolig
ca 27 daa

Næring 
ca18 daa

Park & ride 
ca 9 daaBolig

ca 13 daa

Friidrettshall
65x120m bane

Atkomst/parkering

Bolig
ca 27 daa

Barnehage

Skole
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Mortensrud torg
Ridesenter
Idrettshall
Idrettsplass
Tilgjengelig skog 
- naturlekeplass, piknikk

• Sykehjem og ny Mortensrud skole lokaliseres 
inntil hverandre på felt 10 og delvis felt 11, 
flerbrukshall på nordlig del av felt 11.

• Videre sørover plasseres idrett og bolig (inkl. 
Omsorg+) blandet i en akse helt ned til og 
med felt 12.

• Ridesenteret beholder samme areal som i dag.
• Biobrensel/utvidelse fjernvarmeanlegg legges 

til felt 14.
• Det legges til rette for park&ride og 

næringsareal på felt 9, inntil E6.
• Noe næringsareal, til dels i kombinasjon 

med bolig, plasseres på nordsiden av 
Mortensrudveien. 

• Ny Mortensrud skole på del av felt 12
• Idrettsparken orienteres øst-vest-retning ved 

at friidrettshall og flerbrukshall legges på felt 
14 mot E6, mens cricketbanen legges sør på 
felt 12.

• Tett konsentrasjon av boliger inntil 
Mortensrud senter, på felt 10 og 11.

• Mortensrudveien legges delvis om, 
transformeres til en firefelts gate, og 
avkjøring til Gamle Bygdevei flyttes østover.

• Styrking av Mortensrud sentrum med nytt 
næringsareal ved felt 2 og 20.

• Sykehjem legges på nordsiden av 
Mortensrudveien, felt 16-18, og Omsorg+ på 
nordsiden av sykehjemmet.

Alternativ 2B

Alternativ 4A

Alternativ 5B
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OPPSUMMERING FRA WORKSHOP OG HØRING

TILBAKEMELDINGER PÅ ALTERNATIVER5

Gruppe 1
Styrker:
• Forbedret gangforbindelse i nord-sydretning
• Demenslandsby sentralt plassert
• Trafikken spres mellom nord og syd, ved at trafikken 

til de regionale idrettsfunksjonene og boligene i 
sør kan benytte Klemetsrudkrysset som atkomst til 
området

Svakheter:
• Lite styrking av Mortensrud som sted/sentrum, 

fremdeles utflytende og utydelig sted.
• Stor avstand mellom skolene og idrettsområdet
• Unødvendige lang skolevei for de som bør lengst sør 

på Mortensrud

Alternativ 4A
Styrker:
• Sambruk/-lokalisering mellom skole og idrettsområde
• Positivt at sykehjem er plassert nær senteret/T-bane
• Samling av flere funksjoner nær senteret/T-bane 

styrker sentrum

Svakheter:
• Kombinasjonen mellom idrett og bolig vil gi konflikter.
• Utvidelse av forbrenningsanlegget er ikke ønskelig i 

dette området – det bidrar ikke positivt til utviklingen 
av Mortensrud

• Utvidelse av forbrenningsanlegget og boligene på 
felt 12 er utfordrende i forhold til ivaretakelse av de 
historiske kulturlandskapsverdiene

Alternativ 5B
Styrker:
• Positiv kombinasjon av idrett og bolig
• Lokal idrettspark nær sentrum, mens de regionale 

funksjonene plasseres samlet lenger sør
• Styrker Mortensrud sentrum med gate og mer 

byggeareal

Svakheter:
• Sykehjemmet er plassert litt for sentral i fht. støy og 

uro. Trenger skjermet uteareal.
• Spredt skolestruktur, og lang avstand fra Mortensrud 

skole til «sentrum» gjør at den ikke bidrar til å styrke 
dette

• Manglende grønnstruktur i tilknytning til sentrum

Gruppe 2
Styrker:
• God kombinasjon av demens/Omsorg +/bolig
• Friidrettshall (regional funksjon) godt plassert
• God løsning å flytte bussene opp til en gateterminal 

langs Mortensrudveien for å frigi arealet til 
sammenhengende «myk forbindelse»

Svakheter:
• Mulig uheldig konsentrasjon av skoler fordi det 

blir for store forhold, og oppleves mindre trygt for 
barneskoleelevene. Lengre skolevei

• Lang avstand mellom Lofsrud skole og flerbrukshall. 
Skolen vil trenge tilgang til ny gymsal når plasthallen 
fjernes

• Uheldig blanding av idrett og bolig. Konfliktfylt

TIlbakemeldinger i workshop
Kun de tre styrkene og svakhetene som ble vurdert til å 
være viktigst er gjengitt under.

Øvrige innspill:
• Friidrettshall og flerbrukshall kan tenkes plassert på 

felt 9 også.
• Er lokalisering av de ulike funksjonene uheldig 

med tanke på transportvalg? Hvilke funksjoner har 
potensielt størst andel kollektivreisende/syklende/
gående?

• Tilrettelegging for foreningsliv og kulturliv skal inn 
i skolefunksjonen tilsier at skolen heller bør ligge i 
«sentrum»?

• Hvilke kvaliteter skal ligge i nærheten av 
grønnstruktur?

• Barnehager bør integreres i boligområdene
• Cricketbane og boliger er en vanskelig kombinasjon 

pga. støy og aktivitet i lange perioder av gangen.
• Viktig med god øst-vestkontakt også mellom 

boligområdene på nordsiden av Mortensrudveien

ALT. 2B / SKOLEKLYNGE I NORD ALT. 4A / MAKS SAMBRUK ALT. 5B / STYRKET SENTRUM

Sambruk mellom skoler

Demenslandsby i sentrum

Bolig/idrett blandes

Regional idrettspark

Sentrum utvides

Skole / idrettspark 
- regional

Bolig/idrett blandes

Sambruk mellom sykehjem / 
skole / idrett

Lokal idrettspark

• Fjernvarmeanlegg = visuell støy
• Hallene kan fungere som støyskjermer mot E6, og gjør 

arealet øst for disse lettere utnyttbart.
• Hva med klubbhus og ungdomshus el. i forbindelse 

med flerbrukshall/idrettsområdet?
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5
Skriftlig tilbakemelding etter høring
Behovshaverne og PBE ble bedt om å gi en skriftlig tilba-
kemelding på alternativene. Tilbakemeldingene oppsum-
meres systematisert ut fra tema.

SKOLE
• Tydelig og hovedsakelig enstemmig avklaring fra UDE, 

PBE og BSN med ønske om skole på felt 10/11.
• UDE nevner mulig konflikt mellom skole og cricket-

bane. 
• PBE mener det bør avsettes areal (felt 20 el. 

tilsvarende) til utvidelse av Stenbråten skole. 
UDE beskriver i KVU at skolebehovet i området er 
dekket gjennom utvidelsesmulighet fra B3 til B4 
på eksisterende skoletomt for Stenbråten, samt ny 
Mortensrud skole som B3, med mulighet for utvidelse 
til B4. 

Kommentar: Skole på felt 10/11 legges til grunn for videre 
arbeidet. Alternativ hvor skole/cricket er plassert ved 
siden av hverandre endres ikke, da konfliktpotensial ikke 
ansees å være veldig stort. Forslaget om å avsette felt 20 el. 
tilsvarende tas ikke med videre.

SYKEHJEM/DEMENSLANDSBY
• SYE, OBY og EST ga hver sin tilbakemelding, som til 

dels var motstridende. SYE og OBY fremstår mest 
enige.

• SYE og OBY vekter sykehjem og demenslandsby likt 
og foreslår 4 scenarier for plassering i videre arbeid 
med KVU (felt 10 for sykehjem/demenslandsby, felt 
16-18 for sykehjem og felt 12 for demenslandsby). 
Fremhever potensial ved sentral plassering og ønsker 
felt 10 som prioritert plassering for begge typer i vår 
videre prosess og ser gjerne en hybrid-løsning av 
demenslandsby/omsorg+.

• EST prioriterer demenslandsby høyere enn sykehjem 
og ønsker ikke samlokalisering av demenslandsby og 
omsorg+. En demenslandsby behøver ikke å ligge så 
sentralt som felt 10. Tilbakemeldingen sier ellers lite 
om hvor de helst ser en demenslandsby. Omsorg + 
ønskes sentralt plassert.

Kommentar: 3 av 4 forslag til plassering, i samsvar 
med KVU for sykehjem/demenslandsby, tas med videre. 
Plassering av demenslandsby på felt 12 videreføres ikke, 
fordi det vurderes at et av suksesskriteriene for denne 
typologien ligger i en sentral plassering for å oppnå 
den ønskede interaksjonen mellom institusjonen og 
øvrige beboere i området ved sambruk av utadvendte 
servicefunksjoner. 

IDRETT
• BYM, KID OG PBE er i hovedsak samstemte om 

plassering av idrettsfunksjoner i sine uttalelser.
• Enighet om å etablere en samlet idrettspark, om 

viktighet av sambruk mellom skole og flerbrukshall, 
om behov for trygge fotgjengerforbindelser til og i 
idrettsparken, og om ønske om friidrettshall i området

• Motstridende utsagn i forhold til plassering av 
friidrettshall. Samtlige foretrekker sentral beliggenhet 
nær t-bane (felt 9 eller 10), men ser også fordeler i 
bilatkomst fra syd og hallen som støyskjerm for E6 og 
at det kan være en akseptabel løsning for regionale 
anlegg. 

• BSN ønsker idrettspark rundt felt 12 og gjerne 
cricketbane helt i syd grunnet regional karakter og 
atkomstforhold.

Kommentar: Ønske om friidrettshall på felt 9 innarbeides 
ikke i alternativer. Funksjonen blir da ikke plassert i 
sammenheng med den øvrige idrettsparken som ønskes 
samlet. Tomten eies ikke av kommunen, hvilket medfører 
større usikkerhet for gjennomføring. Idrettshaller på felt 
10 innarbeides heller ikke fordi dette medfører usikkerhet 
om gjennomføring/finansiering og antas å ha et mindre 
potensial for kollektivreiser enn arbeidsplasser/trafikk i 
tilknytning til skole og sykehjem.

GRØNTAREALER
• PBE fremhever at det ved omregulering av friområder 

og idrettsarealer vil stilles krav til fullverdig 
erstatning.

Kommentar: Se arealregnskap for alle tre alternativer.

RIDESENTER
• BSN ønsker oppmerksomhet rundt landskapstrekk og 

stedsidentitet. 
Kommentar: Ridesenteret med eksisterende beiteområder 
bevares i et alternativ, hvor landskapstrekk og 
stedsidentitet bevares tilnærmet som i dag.

PARK&RIDE
• Forslag sendt inn til bydelsutvalg, men dette er ikke 

ønsket av PBE, BSN eller EBY. 
Kommentar: Videreføres derfor ikke i noen alternativer.

BIOBRENSEL/FJERNVARME
• Sterke signaler fra BSN om at dette ikke er ønskelig.

Kommentar: Videreføres ikke i noen alternativer. Bør i 
tekst fremkomme anbefaling av utvidelse vest/sør for 
eksisterende anlegg.

Forutsetninger for plassering av innmeldte behov
Etter utført stedsanalyse, egnethetsvurdering, utprøving 
av strukturelle grep, avholdt workshop, gjennomgang av 
foreliggende KVU’er og tilbakemeldinger fra workshop, 
ligger plasseringen av enkelte behov fast i de aktuelle 
alternativene, mens andre behov er uavklarte og/eller 
avhengig av løsninger som ikke kan fastlegges pr. dags 
dato. Med bakgrunn i dette, vil vi gjennom de alternative 
løsningene komme med våre anbefalinger.

Skole: 
Plasseringer ligger fast på felt 10/11 i alle alternativer, i 
samsvar med KVU/tilbakemeldinger. Det er mulig å trekke 
skolen lenger syd på felt 11 for å være i direkte kobling til 
idrettspark, se alternativ A. 

Sykehjem/Demenslandsby: 
Behovshaver har ikke avklart hvilken variant som skal 
realiseres, derfor vises alternative løsninger.
Alt. A - Demenslandsby felt 10. Med en så sentral 
plassering må den kombineres med andre formål for å 
sikre en tilstrekkelig høy utnyttelse av området. F.eks. 
Omsorg+, bolig, kontor eller andre kommunale behov som 
bydelsfunksjoner el.
Alt. B - Sykehjem felt 10 (mulig også med demenslandsby 
her hvis skolen skyves lenger syd)
Alt. C - Sykehjem på nordsiden av Mortensrudveien, del av 
felt 16/18

Flerbrukshall og ballbane: 
Plasseres i tilknyttning til ny Mortensrud skole i alle 
alternativer da det er tydelige sambruksverdier. Dette 
forutsetter samordning mellom skole (UDE/UBF) og 
idrett (BYM/KID) mht. finansiering, planlegging og 
gjennomføring.

Cricket: 
KVU for cricket anbefaler plassering på felt 11/12, dette 
vises i altermativ A. I alternativ B og C flyttes cricketbanen 
til annen plassering (vurdert som aktuell i KVU) for å 
frigjøre areal egnet til bebyggelsesformål.

Kunstgressbaner: 
Plasseres i idrettspark - syd i området.

Friidrettshall: 
Plasseres i sydøst ut mot Mortensrudveien i alle 
alternativer.

Mortensrudveien/Gamle Bygdevei:
Alternativene viser tre ulike varianter av ny 
Mortensrudvei, med forskjellig grad av usikkerhet rundt 
investering og gjennomføring, samt ulik grad av betydning 
for stedsdannelse og kobling mellom Mortensrud og 
Stenbråten. Alternativ B og C med gateterminal medfører 
også behov for å legge om Gamle Bygdevei.
Alt. A - miljøgate
Alt. B - miljøgate med gateterminal for buss
Alt. C - veien legges om og opparbeides som miljøgate med 
gateterminal for buss

T

KVU

a?b?c?

!

m2

KVU anbefaling

Innmeldte behov

VÅRE ANBEFALINGER

Uavklarte løsninger

Tilbakemelding fra workshop

OPPSUMMERING FRA WORKSHOP OG HØRING

TILBAKEMELDINGER PÅ ALTERNATIVER



26 27DEL 6 - ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP / Mortensrud - Mulighetsstudie DEL 6 - ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP / Mortensrud - Mulighetsstudie

Overordnede og felles visjoner for aktuelle alternativer
Tilbakemeldinger fra etater og behovshavere har 
vært avgjørende for å kunne prioritere lokalisering av 
innmeldte behov i forhold til muligheter for sambruk og 
potensialene ved samlokalisering. Samtidig har analyser 
og studier av stedet gitt føringer for visjonen for området 
i forhold til stedsdannelse, koblinger og attraktive 
grøntområder, som tilsammen gir en robust struktur i 
området.

Kompakt stedsdannelse rundt kollektivknutepunkt
Det skal bygges opp et sterkt og attraktivt nærsenter 
som et kompakt område med en variasjon av 
funksjoner og fokus på utadvendte programmer og 
fasader. Dette underbygger tanken om bærekraftig 
utvikling rundt knutepunkt.

T

ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

VISJONER FOR MORTENSRUD6

Grøntstruktur og kobling til omgivelsene
Det skal skapes en sammenhengende grøntstruktur 
gjennom området med gode forbindelser til rekreative 
områder utenfor Mortensrud. Syd for Mortensrud 
sentrum etableres bydelsparken som et viktig møtested 
for lokalbefolkningen. Grøntstrukturen kan ha en 
variert karakter og program, f.eks. idrettspark med 
organisert og uorganisert aktivitet, ridesenter med 
hestehager, parsellhager ved Lofsrud gård, et urbant 
grønt drag med overvann gjennom nærsenteret og 
naturlekeplass med piknikkarealer. Lofsrud gård med 
ridesenteret bidrar til å bevare viktige landskapstrekk 
og stedets identitet.

Østmarka

Østmarka/Dal

Ljanselva

Grønliåsen/Bjørndalen

Ljanselva/Grønliåsen

Bydelspark/ridesenter

Bydelspark/idrettspark

Bevegelse og møtesteder
Det skal legges tilrette for gode forbindelser for 
gående og syklister. Det er viktig med et sammen-
hengende nettverk av trygge forbindelser, som 
sammenkobler eksisterende og nye møtesteder. Det 
bør oppbygges et hierarki i bevegelsesstrukturen 
for å skape tydelige koblinger mellom de viktigste 
møtestedene og omgivelsene rundt.

Samlet visjon for Mortensrud
Mortensrud skal utvikles med et kompakt sentrums-
område rundt kollektivknutepunktet, tett bundet 
sammen med bydelsparken. Det skal etableres  
primære forbindelser for gående og syklister, som 
skaper sammenheng i området og gode koblinger til 
omgivelsene.

T

Østmarka

Grønliåsen/Bjørndalen

Ljanselva

Grønliåsen

Ljanselva

Stenbråten
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KVU anbefaling Utfordringer

Innmeldte behov Potensialer

VÅRE ANBEFALINGER

Uavklarte løsninger

Tilbakemelding fra workshop

VISJONER FOR MORTENSRUD

TT

KVU

a?b?c?

!

m2

6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

AKTUELLE ALTERNATIVER

+ =

Overordnede og felles visjoner for aktuelle alternativer
Våre anbefalinger knyttet til innmeldte behov og den 
overordnede visjonen for Mortensrud, danner grunnlag 
for tre alternative strukturelle grep. Det er relativt små 
variasjoner angående plassering av offentlige funksjoner 
og opparbeiding/omlegging av Mortensrudveien. som 
adskiller alternativene. Den overordnede strukturen for 
stedsdannelse, grøntstruktur og forbindelser fremstår 
robust og hvert alternativ vil derfor tåle justeringer.

ALTERNATIV A
- Mortensrudveien opparbeides til miljøgate (eksempelvis 4-felts gate)
- Bymessig ”demenslandsby” ved Mortensrud senter, i kombinasjon med 
bolig/omsorg+ for tilstrekkelig høy utnyttelse.
- Ny Mortensrud skole tilknyttet idrettspark i det sydlige området
- Cricketbane plasseres i samsvar med anbefaling i KVU
- Ridesenterets utstrekning som i dag
- Gamle bygdevei beholdes som i dag.

ALTERNATIV B
- Mortensrudveien opparbeides  til miljøgate (eksempelvis 4-felts gate) 
og det etableres gatebussterminal langs Mortensrudveien
- Gamle Bygdevei flyttes østover for å muliggjøre gateterminal
- Sykehjem ved Mortensrud senter, omsorg+ boliger på nordsiden av 
Mortensrudveien
- Ny Mortensrud skole ved sykehjem og Mortensrud senter
- Idrettspark i det sydlige område hvor regionale aktiviteter samles i den 
østlige delen (friidrett og cricket)
- Cricketbane flyttes for å frigjøre attraktivt areal til boligutvikling
- Ridebanen flyttes og hestehagene justeres

ALTERNATIV C
- Mortensrudveien omlegges  og opparbeides til miljøgate (eksempelvis 
4-felts gate) og det etableres gatebussterminal langs Mortensrudveien, 
Mortensrud sentrum utvides
- Gamle Bygdevei flyttes østover for å muliggjøre gateterminal
- Sykehjem og omsrog+ boliger på nordsiden av Mortensrudveien
- Sydlige område med skole, bolig og idrettspark tilsvarende Alt. B
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6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

MORTENSRUDVEIEN 

Mortensrudveien i dag Alt. A - Mortensrudveien som miljøgate

Mortensrudveien som miljøgate
Et viktig grep for å skape sammenheng mellom 
Mortensrud og Stenbråten er å nedbryte Mortensrudveien 
som en barriere. Dette kan gjøres i forskjellig grad, og med 
derav ulik effekt. I dag er Mortensrudveien en trafikkert 
2-felts vei med ÅDT på 12.000 (NVB) og fortau kun på 
deler av veien. 

For å tilpasse veien fotgjengere og gjøre den til en attraktiv 
gate som bebyggelse henvender seg ut til, foreslås det i 
alle alternativer å opparbeide Mortensrudveien som en 
miljøgate. Dette kan gjøres ved eksempelvis  å etablere 
4 felt for bil fra Helga Vaneks vei til rundkjøring ved 
Lofsrudveien, redusere hastigheten, tilrettelegge for 
gatebeplantning og anlegge fortau på begge sider. Dette vil 
gi en bedre situasjon for myke trafikanter, samtidig som 
kapasiteten øker. 

Gateterminal for buss langs Mortensrudveien
Mortensrudveien som en miljøgate vil forbedre 
situasjonen i dette terrengnivået, men den primære 
forbindelsen for fotgjengere, som går fra Mortensrud 
Torg, ned til bussterminal/t-bane stasjon og videre 
under Mortensrudveien mot Stenbråten skole, vil fortsatt 
oppleves underordnet infrastruktur for bil/buss.

Det vil derfor være en fordel for fotgjengere og syklister 
hvis bussterminalen ble flyttet opp langs Mortensrudveien 
som en gateterminal. Denne vil da ligge på tvers over 
t-banestasjonen med nedgang fra Mortensrudveien på 
hver side av sporet. I dag brukes primært t-banesporet 
nærmest bussholdeplassene fordi Mortensrud pr. i dag er 
en endestasjon. Hvis t-banelinjen forlenges til Gjersrud-
Stensrud, vil begge t-banespor bli tatt i bruk, og det vil 
derfor være attraktivt med gateterminal for buss over 
t-banen med gode muligheter for overgang mellom disse.

Ved å flytte eksisterende bussterminal, frigjøres arealet 
mellom t-baneperrongen og parkeringshus (felt 2), 
samtidig som bussløyfen som trekkes nordover fra 
rundkjøringen på Mortensrudveien kan fjernes. Dette 
muliggjør etablering av en god forbindelse for fotgjengere 
og syklister mellom Mortensrud Torg og Stenbråten. 
Denne vil ha en bredde som gjør det mulig å etablere 
eksempelvis overvannshåndtering, plasser for lek og 
opphold. Dette grepet vil være viktig for å kunne etablere 
en sammenhengende grøntstruktur gjennom området.

Alt. B - Mortensrudveien som miljøgate 
med gateterminal for buss

Alt. C - Mortensrudveien lagt om til gatestruktur 
(miljøgate og gateterminal for buss)

Mortensrudveien som 4-felts gate med gateterminal for buss og nedgang til t-bane

Ny forbindelse for fotgjengere/syklister mellom Mortensrud Torg og Stenbråten skole

T

Stenbråten skole

Barnehage

Mortensrudveien

Helga Vaneks vei

Gamle bygdevei

Lofsrudveien

Mortensrud torg

Gangvei

Bussløyfe

T

Stenbråten skole

Barnehage

Bussløyfe

Lofsrudveien

Mortensrud torg

Fotgjenger/sykkel 
forbindelse i friområde

Stenbråten

Ljanselva

Ny Mortensrudvei
= 4 felts gate

Mortensrud/Lofsrud skole
Idrettspark/Ridesenter

Gamle bygdevei

Helga Vaneks vei
T

Ny Gamle Bygdevei

Stenbråten

Ljanselva

Ny Mortensrudvei
= 4 felts gate med 
gateterminal 

Fotgjenger/sykkel 
forbindelse i friområde

Stenbråten skole

Barnehage

Lofsrudveien

Mortensrud torg

Mortensrud/Lofsrud skole
Idrettspark/Ridesenter

Helga Vaneks vei
T

Stenbråten skole

Barnehage

Nye tomter
ca 13 daa

Felt 2 utgår
- ca 6 daa

Lofsrudveien

Mortensrud torg

Ny Gamle Bygdevei

Stenbråten

Ljanselva

Ny Mortensrudvei
= 4 felts gate med 
gateterminal 

Fotgjenger/sykkel 
forbindelse i friområde

Mortensrud/Lofsrud skole
Idrettspark/Ridesenter

Helga Vaneks vei
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ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

ALTERNATIV A6

Skole/barnehage
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Omsorg+
Kombinert bolig/næring
Næring
Religiøst samlingssted
Friområde 
- bydelspark/naturlekeplass, piknikk
Idrettspark
Idrettshall
Idrettsbane
Ridesenter

Mortensrud torg

Katolsk kirke

Frikirken

Mortensrud kirke

Moske

DPS

Friområde

Friområde

Miljøgate

Foreningshus

Vernet grønt

Næringsområde

Lofsrud gård/ridesenter

Ny Mortensrud skole

Lofsrud skole

Barnehage

Barnehage

Barnehage

Demenslandsby 
og omsorg+boler

Ballbane

Flerbrukshall Samlingsplass

Cricketbane
Ridebane

Kunstgressbane
Kunstgressbane

Hestehager

Friidrettshall

Atkomst og parkering

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Ridehall

T-bane

Buss

Stenbråten skole

100m

Styrker og svakheter
Alternativet oppfyller mange av behovshavernes ønske 
om plassering av funksjoner, og er relativ uproblematisk 
å gjennomføre, men er ikke det alternativet som bidrar 
best til stedsdannelse og kobling mellom Stenbråten og 
Mortensrud. Tiltakene på Mortensrudveien bidrar til å 
gi bypreg, senke tempoet, samt til reduksjon av barrie-
reeffekten. Disse tiltakene vil ikke være tilstrekkelig til å 
skape god forbindelse for fotgjengere og syklister mellom 
Mortensrud og Stenbråten. 

Plasseringen ev cricketbanen gjør at arealene blir mindre 
godt utnyttet i området langs Lofsrudveien, og at det blir 
mindre arealer til boligutvikling i dette området. 
Flerbrukshallen som er en lokal funksjon får en relativt 
sentral plassering, og kan benyttes av både Mortenrud og 
Lofsrud skoler. Friidrettshallen vil delvis kunne fungere 
som støyskjerm for arealer på felt 13, og være lett tilgjen-
gelig med bil fra Klemetsrudkrysset, samtidig som avstan-
den til kollektivknutepunktet er akseptabel (700 meter). 
Cricketbanen og friidrettshallen som begge er regionale 
funksjoner, blir ikke plassert ved siden av hverandre, slik 
at sambrukspotensialet mellom disse ikke utnyttes.

Begrenset tiltak på Mortensrudveien utløser ikke behov 
for å flytte Gamle Bygdevei, slik at felt 16 og 18 kan utvi-
kles uavhengig av et evt. tiltak med flytting av vei.
Skolens potensial som ”aktivitør” av Mortensrud sentrum 
blir ikke fullt utnyttet når den legges såpass langt sør.

Beskrivelse
Demenslandsby er sentralt plassert for å gi mulighet 
for sambruk og interaksjon med brukere og tilbud ved 
Mortensrud sentrum. Et krav ved sentral plassering av en 
demenslandsby over maksimum to etasjer er at utnyttel-
sesgraden kan økes det kan bygges eksempelvis bolig eller 
omsorg+-boliger på toppen, samt at det tilrettelegges for 
en åpen passasje gjennom landsbyen. 
Mortensrudveien opparbeides til miljøgate. Cricket plas-
seres på anbefalt sted ihht. KVU. Friidrettshallen, som vil 
være en regional funksjon, legges på felt 14, med byggelin-
je 50 meter fra midtlinje vei. Ny Mortensrud skole legges 
på felt 11, sammen med flerbrukshall.
Det legges opp til en ny 4-avdelings barnehage ved siden 
av eksisterende Jettegryta barnehage. I tillegg forutsettes 
det at tomta som allerede er regulert til barnehage ved 
Lofsrud skole bebygges med en 6-avdelings barnehage.

Sambruk og samlokalisering
Alternativet har potensial for god sambruk mellom idrett 
og skole, da flerbrukshallen kan integreres i Mortensrud 
skole, og samtidig i forlengelsen av idrettsparken.

Gjennomføring
Dette alternativet har lavest risiko ifht. gjennomføring 
pga. lite krevende tiltak på Mortensrudveien, samt at både 
skole, sykehjem og cricketbane er plassert omtrent som 
ønsket av behovshaverne.

T T

Kompakt stedsdannelse rundt 
kollektivknutepunkt

Bevegelse og møtestederGrøntstruktur og kobling 
til omgivelsene

Mortensrud sentrum
Ny bebyggelse
Eksisterende bebyggelse

Mortensrud sentrum
Friområde
Friområde - ridesenter
Friområde - idrettspark

Grønliåsen/Bjørndalen

Ljanselva

Grønliåsen

Ljanselva

Stenbråten

Østmarka

Ny barnehage

Ny barnehage

BYDELSPARK

IDRETTSPARK
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ALTERNATIV B

Skole/barnehage
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Omsorg+
Kombinert bolig/næring
Næring
Religiøst samlingssted
Friområde 
- bydelspark/naturlekeplass, piknikk
Idrettspark
Idrettshall
Idrettsbane
Ridesenter

Mortensrud torg

Katolsk kirke

Frikirken

Mortensrud kirke

Moske

DPS

Naturlekeplass
Piknikk

BYDELSPARK

Omsorg+
Miljøgate med gateterminal

Ny gamle bygdevei

Foreningshus

Vernet grønt

Næringsområde

Lofsrud gård/ridesenter

Ny Mortensrud skole

Lofsrud skole

Barnehage

Barnehage

Barnehage

Sykehjem

Ballbane

Flerbrukshall

Samlingsplass

Idrettsplass

Cricketbane

Ridebane

Kunstgressbane
Ballbane

IDRETTSPARK
Kunstgressbane

Hestehager

Friidrettshall

Atkomst og parkering

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Ridehall

T-bane

Stenbråten skole

100m

Styrker/svakheter
Alternativet oppfyller mange av behovshavernes ønske 
om plassering av funksjoner, men er noe mer krevende 
å gjennomføre.  Plassering av skole og sykehjem nær 
Mortensrud sentrum bidrar til god stedsdannelse. Flytting 
av bussholdeplassene opp til Mortensrudveien bidrar til å 
skape en god forbindelse for fotgjengere og syklister mel-
lom Mortensrud Torg og Stenbråten skole i en  trasé som 
er forbeholdt myke trafikanter under Mortensrudveien.
Den sentrale plasseringen av både skole og sykehjem vil 
bidra til aktivitet i Mortensrud sentrum, samt at det gir 
god tilgjengelighet til kollektivknutepunktet for ansatte og 
besøkende. Potensial for møte mellom generasjoner opp-
fattes også som positivt. Sykehjemmet kan erstattes med 
demenslandsby ved å skyve skolen sydover på bekostning 
av boligareal. Dette betinger at demenslandsbyens fotav-
trykk minimeres, og at det legges andre funksjoner oppå 
demenslandsbyens to etasjer, for å få en tilstrekkelig høy 
utnyttelse av de sentrale arealene. Forbindelsen vestover 
mot Lofsrud skole kan gå gjennom demenslandsbyen, men 
må forbli lesbar.
Ved å legge cricketbanen på felt 13 frigis attraktivt areal til 
boligutvikling, men ridebanen må erstattes. Ny plassering 
ved ridehallen forutsetter noe terrengbearbeiding. Frii-
drettshall ut mot E6 kan fungere som en støyskjerm for 
deler av felt 13. De regionale idrettsfunksjonene får enkel 
atkomst for bil fra Klemetsrudkrysset, og likevel aksep-
tabel avstand til kollektivknutepunktet (700 meter). Noe 
avstand mellom flerbrukshall og øvrig idrettspark vurde-
res som negativt, men oppveies av trygge forbindelser for 
myke trafikanter.

Beskrivelse
Sykehjemmet og skole er plassert ved siden av hverandre 
på felt 10 og delvis 11.  Mortensrudveien opparbeides til 
en gate med gateterminal for busser. Dette utløser behov 
for å flytte Gamle Bygdevei. Skole med flerbrukshall er 
plassert på felt 10/11. Omsorg + på nordsiden av Mortens-
rudveien nær kollektivknutepunkt og sentrumsfunksjoner.
Det legges opp til en ny 4-avdelings barnehage ved siden 
av eksisterende Jettegryta barnehage. I tillegg forutsettes 
det at tomta som allerede er regulert til barnehage ved 
Lofsrud skole bebygges med en 6-avdelings barnehage.
Cricketbanen legges på felt 13 og friidrettshallen på felt 
14, og øvrige ballflater vest for disse slik at det blir en 
samlet idrettspark.

Sambruk og samlokalisering
Flerbrukshall kan brukes som kroppsøvingslokaler for 
skolen, og foran hallen og skolen er det foreslått en of-
fentlig (ikke kommersiel) samlingsplass som kan benyttes 
sammen med flerbrukshallen eller skolen etter behov.

Gjennomføring
Alternativet er noe mer krevende å gjennomføre pga. stør-
re tiltak på offentlig vegstruktur. Flytting av Gamle byg-
devei medfører at utvikling av felt 16 og 18 må tilpasses 
dette. Se forøvrig strategi for gjennomføring.

T T

Kompakt stedsdannelse rundt 
kollektivknutepunkt

Bevegelse og møtestederGrøntstruktur og kobling 
til omgivelsene

Mortensrud sentrum
Ny bebyggelse
Eksisterende bebyggelse

Mortensrud sentrum
Friområde
Friområde - ridesenter
Friområde - idrettspark

Grønliåsen/Bjørndalen

Ljanselva

Grønliåsen

Ljanselva

Stenbråten

Østmarka

Ny barnehage

Ny barnehage
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6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

ALTERNATIV C

T T

Kompakt stedsdannelse rundt 
kollektivknutepunkt

Bevegelse og møtestederGrøntstruktur og kobling 
til omgivelsene

Mortensrud sentrum
Ny bebyggelse
Eksisterende bebyggelse

Mortensrud sentrum
Friområde
Friområde - ridesenter
Friområde - idrettspark

Grønliåsen/Bjørndalen

Ljanselva

Grønliåsen

Ljanselva

Stenbråten

Skole/barnehage
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Omsorg+
Kombinert bolig/næring
Næring
Religiøst samlingssted
Friområde 
- bydelspark/naturlekeplass, piknikk
Idrettspark
Idrettshall
Idrettsbane
Ridesenter

Mortensrud torg

Katolsk kirke

Frikirken

Mortensrud kirke

Moske

DPS

Naturlekeplass
Piknikk

BYDELSPARK

Omsorg+

Miljøgate med gateterminal

Ny gamle bygdevei

Foreningshus

Vernet grønt

Næringsområde

Lofsrud gård/ridesenter

Ny Mortensrud skole

Lofsrud skole

Barnehage

Barnehage

Barnehage

Sykehjem

Ballbane

Flerbrukshall

Samlingsplass

Idrettsplass

Cricketbane

Ridebane

Kunstgressbane
Ballbane

Kunstgressbane

Hestehager

Friidrettshall

Atkomst og parkering

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Ridehall

T-bane

Stenbråten skole

Østmarka
100m

samt at det må gjøres en betydelig investering for å flytte 
vegbrua over t-banestasjon. 

Styrker/svakheter
Alternativet oppfyller i stor grad behovshavernes ønske 
om lokalisering av sine funksjoner, men skolen er skjøvet 
litt sørover til fordel for et felt med kombinerte formål 
(bolig/næring). Cricketbanen er også lagt til et annet areal 
enn det som ble anbefalt i KVU, men den valgte plasserin-
gen ble vurdert som gjennomførbar.
Grepet gir området en høy grad av urbanitet, gatestruktur 
og lite overskuddsareal. Dette gir et potensial for utvidelse 
av sentrumsområdet, høyere utnyttelsesgrad, sterk steds-
dannelse og god kobling mellom Stenbråten/Mortensrud.
Et sterkt og tydelig Mortensrud sentrums gjør plassering 
av sykehjem andre steder attraktivt, som for eksempel 
nord for Mortensrudveien ved gateterminalen, som vist i 
dette alternativet.
Ved å legge cricketbanen på felt 13 frigis attraktivt areal til 
boligutvikling, men ridebanen må erstattes. Ny plassering 
ved ridehallen forutsetter noe terrengbearbeiding. Frii-
drettshall ut mot E6 kan fungere som en støyskjerm for 
deler av felt 13. De regionale idrettsfunksjonene får enkel 
atkomst for bil fra Klemetsrudkrysset, og likevel aksep-
tabel avstand til kollektivknutepunktet (700 meter). Noe 
avstand mellom flerbrukshall og øvrig idrettspark vurde-
res som negativt, men oppveies av trygge forbindelser for 
myke trafikanter.

Beskrivelse
Alternativet viser den mest bymessige utviklingen av Mor-
tensrud, med den høyeste tettheten og en god del arealer 
til kombinerte formål ved sentrum.  Mortensrudveien 
legges om for å bli en gate og gjøre arealene på hver side 
lettere bebyggbare. Det opparbeides en gateterminal, slik 
at Gamle Bygdevei må legges om.
Skole med flerbrukshall er plassert på felt 10/11, mens 
sykehjem og omsorg + er lagt på nordsiden av Mortens-
rudveien nær kollektivknutepunkt og sentrumsfunksjoner.
Det legges opp til en ny 4-avdelings barnehage ved siden 
av eksisterende Jettegryta barnehage. I tillegg forutsettes 
det at tomta som allerede er regulert til barnehage ved 
Lofsrud skole bebygges med en 6-avdelings barnehage.
Cricketbanen legges på felt 13 og friidrettshallen på felt 
14, og øvrige ballflater vest for disse slik at det blir en 
samlet idrettspark.

Sambruk og samlokalisering
Se beskrivelse av alternativ B. Utover dette er det fore-
slått at Omsorg+ ligger i tilknytning til sykehjemmet, med 
tanke på at de benytter noe av den samme kompetansen/
arbeidskraften.

Gjennomføring
Dette alternativet har størst risiko ved gjennomføring på 
grunn av omlegging og ny opparbeidelse av Mortensrud-
veien over privat eiendom, omlegging av Gamle Bygdevei, 

Ny barnehage

Ny barnehage
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Kommentar til tabellen 
For å forenkle arbeidet med å sortere areal etter formål 
etter gjeldende regulering, er arealene sortert på hoved-
formål som vist i illustrasjonen til høyre. Arealene som 
er uregulert er oppgitt med arealformålet som er angitt i 
kommunedelplanen for Mortensrud og Lofsrud (KDP).
Det er ikke ført regnskap over areal regulert til vegformål, 
inkl. annet vegareal, fordi dette viste seg å svært kronglete 
å måle med utgangspunkt i eksisterende datagrunnlag, og 
fordi utviklingsforslagene ikke innebærer noen økning i 
vegarealet.
De små feltene med grønne formål på nordsiden av Mor-
tensrudveien er ikke tatt med i regnskapet, ei heller den 
grønne bufferen mot E6. Disse arealene reduseres ikke i 
utviklingsforslagene.
Avvik mellom summene i tabellene skyldes at areal som er 
regulert til trafikkområder (inkl. annet vegareal) i områ-
det nord og vest for felt 2 er inkludert i kun alternativ B og 
C, samt avrundinger og unøyaktigheter i målingene.
Arealene som er uregulert er listet opp med det formålet 
det har i kommunedelplanen for Mortensrud - Lofsrud.

Felt 19

Felt 21

Lofsrud Skole

Mortensrud
Skole

Mortensrud
Idrettspark

Felt 18 Felt 16

OK’s del

Felt 20

Mortensrud senter

Felt 6

Ok’s del

Felt 4

Felt 2

Lofsrud Gård

Stenbråten 
Skole

Felt 11

Felt 10
Felt 7

Felt 13

Felt 8

Felt 14

Felt 9

Felt 15

Felt 5

Felt 17

Felt 1

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Felt 12

BG syd

6,4

32,1

29,2

8,9

9,5

2,5

3,0

5,5

2,8

7,0
8,7

7,7

5,0
2,6

4,2
2,9

11,7
22,0

3,7

2,5

13,0 2,6

17,3

2,0

18,2

22,9

1,2

11,5

108,2

5,4

6,2

4,9 3,7

2,8

7,78,0
16,9

1,9

0,6

1,2

Bolig
Kombinert formål
Næring
Offentlig formål
Spesialområde bevaring
Friområde - idrett
Friområde - ridning
Friområde - park
Trafikkområde - parkering

Areal oppgitt i dekar

6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

AREALREGNSKAP GJELDENDE REGULERING

Formål Gjeldende regule-
ring, daa

Alternativ A, daa Alternativ B, daa Alternativ C, daa

Bolig 42 daa 128 daa 140 daa 128 daa

Bolig KDP (uregulert) 58 daa (felt 16) - - -

Kombinert formål, bolig/
næring

11 daa 18 daa 25 daa 41 daa

Næring 49 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Offentlig formål 123 daa 125 daa 120 daa 120daa

Offentlig/almennyttig for-
mål KDP (uregulert)

53 daa (felt 12 og 
18)

- - -

Spesialområde bevaring 24 daa 24 daa 24 daa 24 daa

Sum byggeformål 355 daa 328 daa 341 daa 346 daa

Spesialområde bevaring av 
vegetasjon

3 daa 3 daa 3 daa 3 daa

Friområde - idrett 42 daa 90 daa 89 daa 89 daa

Friområde - ridning 24 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Friområde - park (resten) 113 daa 90 daa 87 daa 85 daa

Sum grøntformål 182 daa 213 daa 212daa 210daa

Trafikkområde 7 daa 7 daa 0 daa 0 daa

SUM (kontroll) 545 daa 547 daa 553 daa 556 daa

Arealformål i gjeldende planer vs. foreslåtte alternativer
Gjennomgang av arealbruk til ulike formål i de tre alterna-
tivene viser at det sammenlagt blir noe mindre areal til 
offentlig formål, og noe mindre areal til rent næringsfor-
mål. Det vil imidlertid bli noe mer areal til kombinerte 
formål, som også inkluderer en del næring. Summen av 
«grønne formål» som inkluderer arealer til idrett, park/
friområde og ridning vil bli noe større enn i dag, men 
ettersom arealet som er avsatt til friidrettshall mest sann-
synlig vil bli regulert til offentlig formål (evt. allmennyttig 
formål) vil antagelig ikke avviket mellom areal avsatt til 
«grønne formål» og offentlig formål i gjeldende planer og 
anbefalt alternativ bli særlig stort. Den største forskjellen 
ligger i størrelsen på areal som er avsatt til bolig, hvor det 
avsettes et betydelig større areal enn i gjeldende planer.
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35,1

29,2

8,9

12,3

6,8
3,2

3,22,5

9,6

8,3
3,9

5,8

5,5

2,8 da
7,0 8,7

7,7

5,0
2,6

4,2
2,9

11,7

22,0

3,7

2,5 

13,0 2,6

15,0

11,4

18,2

19,0

66,4

32,8

11,5 4,9

89,6

6,2

4,8

36,8

Antall boliger
De ulike tetthetene som er lagt til grunn i de ulike bolig-
områdene kan leses av illustrasjonen til høyre. Forslaget 
innebærer tilsammen ca. 1250 nye boliger innenfor 
planområdet, fordelt på 998 på nordsiden av Mortens-
rudveien, og 252 på sørsiden av Mortensrudveien.

Utnyttelsesgrad på boligområdene
For felt BG Syd er det tatt utgangspunkt i det antall boli-
ger som var lagt til grunn ved bestilling av oppstartsmøte 
for reguleringsarbeidet. For øvrige områder hvor det er 
foreslått ny bebyggelse er det lagt til grunn kun blokker 
på nordsiden av Mortensrudveien for å sikre tilstrekke-
lig høy utnyttelse, mens det på sørsiden også er lagt inn 
noen rekkehus for å øke boligvariasjonen i dette områ-
det.

Det er kun regnet ut %BRA for hvert av feltene for det 
anbefalte alternativ B.

Skolebehov
Forutsetninger: 
- 2 barn pr familieleilighet (3-roms og større)
- Det antas at det vil bo barn i 60% av boligene

Nordsiden av Mortensrudveien:
998*0,6=  599 boliger med barn
599 boliger *2 barn pr. bolig /18 år= 67 barn pr årsklasse

I følge KVU skole for Mortensrudområdet for 2015-2025 
er det i dag ca. 88 ledige plasser på Stenbråten skole 
som er en B3-skole. Den vil derfor ikke ha kapasitet til å 
ta i mot 465 (67*7) nye elever. Stenbråten skole er i dag 
nesten fullt utnyttet, og det bygges også andre nye boli-
ger innenfor skolekretsen enn de feltene som er vurdert 
innenfor denne mulighetsstudien. Dette tilsier at Sten-
bråten skole bør utvides til en B6-skole, evt. en B5-skole 
dersom Mortensrud utvides til B4.

Bolig
Kombinert formål
Næring
Offentlig formål
Spesialområde bevaring
Friområde - idrett
Friområde - ridning
Friområde - park
Trafikkområde - parkering

Areal oppgitt i dekar

Sørsiden av Mortensrudveien:
252*0,6 = 151 boliger med barn
151 boliger*2 barn pr.bolig/18 år= ca. 17 barn pr. 
årsklasse.
Da Mortensrud skole har overkapasitet i dag, og det ikke 
planlegges andre nye boligområder innenfor skolekretsen, 
vil det antagelig ikke være behov for å utvide skolen fra 
B3 til B4. I følge  KVU skole for Mortensrudområdet er det 
i dag 216 ledige elevplasser på Mortensrud skole. Den vil 
derfor ha kapasitet til å ta i mot 117 (17 * 7) nye elever, 
men kan gjerne utvides til B4 hvis Stenbråten utvider til 
B5.

Barnehagebehov
Forutsetninger:
- Behov for en 4-avdelings barnehage pr. 450 boliger. 
- Behov er knyttet til utbygging av nye boliger. Dagens 
kapasitet er tilstrekkelig, og prognoser viser noe overka-
pasitet i et 5-årsperspektiv.
1250 boliger/112,5 boliger pr. avdeling = ca. 11 
avdelinger.
For å dekke opp for økt barnehagebehov som følge av ut-
byggingen er det avsatt areal til en 4-avdelings barnehage 
på nordsiden av Mortensrudveien. Det forutsettes også at 
det bygges en 6-avdelings barnehage på sørsiden av Mor-
tensrudveien, på den ubebygde tomta nord for Lofsrud 
skole som allerede er regulert til barnehage.

Lavblokker - 220 boliger, 
6,3 boliger/daa

Blokker- 96 boliger, 10 
boliger/daa

Blokker -  460 boliger, 12 
boliger/daa

Blokker, 32 boliger, 8,2 
boliger/daa, 

Blokker, 80 boliger, 12 
boliger/daa

Blokker - 110 boliger, 17 
boliger/daa

Rekkehus og lavblokker, 
116 boliger, 7,5 boliger/
daa
Blokker, 136 boliger, 12 
boliger/daa.

6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

AREALREGNSKAP ALTERNATIV A

Formål Gjeldende regule-
ring, daa

Alternativ A, daa Alternativ B, daa Alternativ C, daa

Bolig 42 daa 128 daa 140 daa 128 daa

Bolig KDP (uregulert) 58 daa (felt 16) - - -

Kombinert formål, bolig/
næring

11 daa 18 daa 25 daa 41 daa

Næring 49 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Offentlig formål 123 daa 125 daa 120 daa 120daa

Offentlig/almennyttig for-
mål KDP (uregulert)

53 daa (felt 12 og 
18)

- - -

Spesialområde bevaring 24 daa 24 daa 24 daa 24 daa

Sum byggeformål 355 daa 328 daa 341 daa 346 daa

Spesialområde bevaring av 
vegetasjon

3 daa 3 daa 3 daa 3 daa

Friområde - idrett 42 daa 90 daa 89 daa 89 daa

Friområde - ridning 24 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Friområde - park (resten) 113 daa 90 daa 87 daa 85 daa

Sum grøntformål 182 daa 213 daa 212daa 210daa

Trafikkområde 7 daa 7 daa 0 daa 0 daa

SUM (kontroll) 545 daa 547 daa 553 daa 556 daa
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88,9

6,2

4,8
3,2

32,6

33,4

11,5 4,9

Antall boliger
De ulike tetthetene som er lagt til grunn i de ulike bolig-
områdene kan leses av illustrasjonen til høyre. Forslaget 
innebærer tilsammen ca. 1529 nye boliger innenfor plan-
området, fordelt på 1013 på nordsiden av Mortensrudveien, 
og 516 på sørsiden av Mortensrudveien.

Utnyttelsesgrad på boligområdene
Retningslinjene til bestemmelsene til forslaget til ny 
kommuneplan sier at for utviklingsområder i ytre by med 
kollektivknutepunkt bør det være en samlet områdeutnyt-
telse på 125 prosent. Uten kollektivknutepunkt bør områ-
deutnyttelsen være 100 prosent. Tomteutnyttelsen vil i et 
område med OU 100% variere mellom anslagsvis 150 -250 
% bruksareal avhengig av arealbruk og plassering. Utnyt-
telsesgrad for hvert av feltene er oppgitt i illustrasjonen til 
høyre. 
For felt BG Syd er det tatt utgangspunkt i det antall boli-
ger som var lagt til grunn ved bestilling av oppstartsmøte 
for reguleringsarbeidet. For øvrige områder hvor det er 
foreslått ny bebyggelse er det lagt til grunn kun blokker på 
nordsiden av Mortensrudveien for å sikre tilstrekkelig høy 

utnyttelse, mens det på sørsiden også er lagt inn noen 
rekkehus for å øke boligvariasjonen i dette området.

Areal til parkering, både i kjellere og på bakkeplan 
er regnet med i utnyttelsesgraden. Det er forutsatt 
at parkeringsdekningen er på 1,3 p-plasser pr bolig i 
gjennomsnitt, og hver parkeringsplass utgjør 25 kvm 
(inkl. manøvreringsareal). Bruksareal er beregnet etter 
NS3940, dvs. at areal innenfor omsluttende vegger 
medregnes. Det er gjort en antagelse om at omslutten-
de vegger utgjør 8% av en bygnings fotavtrykk.

Skolebehov
Forutsetninger: 
- 2 barn pr familieleilighet (3-roms og større)
- Det antas at det vil bo barn i 60% av boligene

Nordsiden av Mortensrudveien:
1013*0,6=  608 boliger med barn
608 boliger *2 barn pr. bolig /18 år= 68 barn pr års-
klasse

Bolig
Kombinert formål
Næring
Offentlig formål
Spesialområde bevaring
Friområde - idrett
Friområde - ridning
Friområde - park
Trafikkområde - parkering

Areal oppgitt i dekar

I følge KVU skole for Mortensrudområdet for 2015-2025 
er det i dag ca. 88 ledige plasser på Stenbråten skole som 
er en B3-skole. Den vil derfor ikke ha kapasitet til å ta i 
mot 472 (68*7) nye elever. Det bygges også andre nye bo-
liger innenfor skolekretsen enn de feltene som er vurdert 
innenfor denne mulighetsstudien. Dette tilsier at Stenbrå-
ten skole bør utvides til en B6-skole. Dersom Mortensrud 
skole utvides til B4, kan det være tilstrekkelig med B5.

Sørsiden av Mortensrudveien:
516*0,6 = 310 boliger med barn
310 boliger*2 barn pr.bolig/18 år= ca 34 barn pr. årsklas-
se.
I følge  KVU skole for Mortensrudområdet er det i dag 216 
ledige elevplasser på Mortensrud skole. Den vil dermed 

ikke ha kapasitet til å ta i mot 240 (34 * 7) nye elever, og 
må utvides til B4. Utvidelsen av Mortensrud skole medfø-
rer også at Stenbråten skole kan utvides til B5 og ikke B6.

Barnehagebehov
Samme forutsetninger som i alternativ A.
1529 boliger/112,5 boliger pr avdeling = ca. 14 nye 
avdelinger
For å dekke opp for økt barnehagebehov som følge av 
utbyggingen er det avsatt areal til to 4-avdelings barne-
hage på nordsiden av Mortensrudveien. Det forutsettes 
også at det bygges en 6-avdelings barnehage på sørsiden 
av Mortensrudveien, på tomta nord for Lofsrud skole som 
allerede er regulert til barnehage. 

Lavblokker - 220 boliger, 
6,3 boliger/daa, 45 % BRA

Blokker - 141 boliger, 11 
boliger/daa, 145 % BRA

Blokker - 408 boliger, 12 
boliger/daa, 150 % BRA

Blokker, 32 boliger, 8,2bo-
liger/daa, 85 % BRA

Blokker, 70 boliger, 11 
boliger/daa, 160% BRA

Blokker - 142 boliger, 17 
boliger/daa, 215 % BRA

Blokker, 120 boliger, 17 
boliger/daa, 210 % BRA

Rekkehus og lavblokker, 
116 boliger, 7,5 boliger/
daa, 105% BRA
Rekkehus og lavblokker, 
280 boliger, 11,5 boliger/
daa, 150 % BRA

6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

AREALREGNSKAP ALTERNATIV B

Formål Gjeldende regule-
ring, daa

Alternativ A, daa Alternativ B, daa Alternativ C, daa

Bolig 42 daa 128 daa 140 daa 128 daa

Bolig KDP (uregulert) 58 daa (felt 16) - - -

Kombinert formål, bolig/
næring

11 daa 18 daa 25 daa 41 daa

Næring 49 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Offentlig formål 123 daa 125 daa 120 daa 120daa

Offentlig/almennyttig for-
mål KDP (uregulert)

53 daa (felt 12 og 
18)

- - -

Spesialområde bevaring 24 daa 24 daa 24 daa 24 daa

Sum byggeformål 355 daa 328 daa 341 daa 346 daa

Spesialområde bevaring av 
vegetasjon

3 daa 3 daa 3 daa 3 daa

Friområde - idrett 42 daa 90 daa 89 daa 89 daa

Friområde - ridning 24 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Friområde - park (resten) 113 daa 90 daa 87 daa 85 daa

Sum grøntformål 182 daa 213 daa 212daa 210daa

Trafikkområde 7 daa 7 daa 0 daa 0 daa

SUM (kontroll) 545 daa 547 daa 553 daa 556 daa
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Antall boliger
De ulike tetthetene som er lagt til grunn i de ulike bolig-
områdene kan leses av illustrasjonen til høyre. Forslaget 
innebærer tilsammen ca. 1549 nye boliger innenfor plan-
området, fordelt på 1051 på nordsiden av Mortensrudveien, 
og 498 på sørsiden av Mortensrudveien.

Utnyttelsesgrad på boligområdene
For felt BG Syd er det tatt utgangspunkt i det antall boli-
ger som var lagt til grunn ved bestilling av oppstartsmøte 
for reguleringsarbeidet. For øvrige områder hvor det er 
foreslått ny bebyggelse er det lagt til grunn kun blokker på 
nordsiden av Mortensrudveien for å sikre tilstrekkelig høy 
utnyttelse, mens det på sørsiden også er lagt inn noen rek-
kehus for å øke boligvariasjonen i dette området.

Det er kun regnet ut %BRA for hvert av feltene for det anbe-
falte alternativ B.

Skolebehov
Forutsetninger: 
- 2 barn pr familieleilighet (3-roms og større)
- Det antas at det vil bo barn i 60% av boligene

Nordsiden av Mortensrudveien:
1051*0,6=  630 boliger med barn
630 boliger *2 barn pr. bolig /18 år= 70 barn pr års-
klasse

I følge KVU skole for Mortensrudområdet for 2015-
2025 er det i dag ca. 88 ledige plasser på Stenbråten 
skole som er en B3-skole. Den vil derfor ikke ha kapasi-
tet til å ta i mot 490 (70*7) nye elever. Stenbråten skole 
er i dag nesten fullt utnyttet, og det bygges også andre 
nye boliger innenfor skolekretsen enn de feltene som er 
vurdert innenfor denne mulighetsstudien. Dette tilsier 
at Stenbråten skole bør utvides til en B5 eller B6-skole.
Dersom Mortensrud skole utvides til B4 vil det være 
tilstrekkelig å utvide Stenbråten til B5.

Bolig
Kombinert formål
Næring
Offentlig formål
Spesialområde bevaring
Friområde - idrett
Friområde - ridning
Friområde - park
Trafikkområde - parkering

Areal oppgitt i dekar

Lavblokker - 220 boliger, 
6,3 boliger/daa

Blokker - 141 boliger, 11 
boliger/daa

Blokker - 408 boliger, 12 
boliger/daa

Blokker,  72 boliger, 10 
boliger/daa

Blokker, 70 boliger, 11 
boliger/daa

Blokker, 140 boliger, 17 
boliger/daa

Blokker - 102 boliger, 17 
boliger/daa

Rekkehus og lavblokker, 
116 boliger, 7,5 boliger/
daa
Rekkehus og lavblokker, 
280 boliger, 11,5 boliger/
daa

Sørsiden av Mortensrudveien:
498*0,6 = 299 boliger med barn
299 boliger*2 barn pr.bolig/18 år= ca 33 barn pr. årsklas-
se.

I følge KVU skole for Mortensrudområdet er det i dag 216 
ledige elevplasser på Mortensrud skole. Den vil dermed 
ikke ha kapasitet til å ta i mot 232 (33* 7) nye elever, slik 
at den må utvides til B4. 

Barnehagebehov
Forutsetninger:
- Behov for en 4-avdelings barnehage pr. 450 boliger. 
- Behov er knyttet til utbygging av nye boliger. Dagens 

kapasitet er tilstrekkelig, og prognoser viser noe overka-
pasitet i et 5-årsperspektiv.

1549 boliger/112,5 boliger pr avdeling = ca. 13,5 
avdelinger

For å dekke opp for økt barnehagebehov som følge av 
utbyggingen er det avsatt areal til to 4-avdelings barne-
hage på nordsiden av Mortensrudveien. Det forutsettes 
også at det bygges en 6-avdelings barnehage på sørsiden 
av Mortensrudveien, på tomta nord for Lofsrud skole som 
allerede er regulert til barnehage. 

6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

AREALREGNSKAP ALTERNATIV C

Formål Gjeldende regule-
ring, daa

Alternativ A, daa Alternativ B, daa Alternativ C, daa

Bolig 42 daa 128 daa 140 daa 128 daa

Bolig KDP (uregulert) 58 daa (felt 16) - - -

Kombinert formål, bolig/
næring

11 daa 18 daa 25 daa 41 daa

Næring 49 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Offentlig formål 123 daa 125 daa 120 daa 120daa

Offentlig/almennyttig for-
mål KDP (uregulert)

53 daa (felt 12 og 
18)

- - -

Spesialområde bevaring 24 daa 24 daa 24 daa 24 daa

Sum byggeformål 355 daa 328 daa 341 daa 346 daa

Spesialområde bevaring av 
vegetasjon

3 daa 3 daa 3 daa 3 daa

Friområde - idrett 42 daa 90 daa 89 daa 89 daa

Friområde - ridning 24 daa 33 daa 33 daa 33 daa

Friområde - park (resten) 113 daa 90 daa 87 daa 85 daa

Sum grøntformål 182 daa 213 daa 212daa 210daa

Trafikkområde 7 daa 7 daa 0 daa 0 daa

SUM (kontroll) 545 daa 547 daa 553 daa 556 daa
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Begrunnelse for valg
Alternativ B vurderes som et godt grep med det mest 
realistiske løsningsforslaget, som samtidig svarer ut 
innmeldte behov i stor grad. Gjennomføringsmessig synes 
det å være realistisk, med noe risiko knyttet til opparbei-
delse av gateterminal langs Mortensrudveien og flytting av 
Gamle Bygdevei. Utvikling over tid synes også å kunne skje 
på en måte som skaper nye steder og sammenhenger uten 
tydelige ”hull” etter program som ikke har prioritet. Skole 
og flerbrukshall vurderes å være behov som sannsynlig-
vis vil bli innfridd i løpet av få år, og samordning av disse 
funksjonene synes både fornuftig og realistisk.

Alternativet vises med sykehjem, men det er mulig å bytte 
ut dette med en demenslandsby (på bekostning av bolig-

arealet lenger syd) forutsatt at landsbyen kombineres med 
andre formål for å oppnå en akseptabel utnyttelse på den 
sentrale tomten.

Plassering av skole og sykehjem nær Mortensrud sentrum 
bidrar til god stedsdannelse. Flytting av bussholdeplas-
sene opp til Mortensrudveien bidrar til å skape en viktig 
og god forbindelse for fotgjengere og syklister mellom 
Mortensrud Stenbråten skole i en egen trasé for myke 
trafikanter under Mortensrudveien.

Samling av de regionale idrettsfunksjonene i syd er 
positivt i fht. potensial for sambruk og atkomst, samt at 
idrettsparken blir tydeliggjort, samlet og kompakt.

A B C

Innfrielse av behovsha-
vernes ønsker

Sambruk skole/idrett

Stedsdannelse

Boligpotensial 

Risiko for gjennomføring

Kobling Mortensrud - 
Stenbråten

6 ALTERNATIVE STRUKTURELLE GREP MED AREALREGNSKAP

VURDERING AV ALTERNATIVENE

ALTERNATIV A
- Mortensrudveien opparbeides til miljøgate (eksempelvis 4-felts gate)
- Bymessig ”demenslandsby” ved Mortensrud senter, i kombinasjon med 
bolig/omsorg+ for tilstrekkelig høy utnyttelse.
- Ny Mortensrud skole tilknyttet idrettspark i det sydlige området
- Cricketbane plasseres i samsvar med anbefaling i KVU
- Ridesenterets utstrekning som i dag
- Gamle bygdevei beholdes som i dag.

ALTERNATIV B
- Mortensrudveien opparbeides  til miljøgate (eksempelvis 4-felts gate) 
og det etableres gatebussterminal langs Mortensrudveien
- Gamle Bygdevei flyttes østover for å muliggjøre gateterminal
- Sykehjem ved Mortensrud senter, omsorg+ boliger på nordsiden av 
Mortensrudveien
- Ny Mortensrud skole ved sykehjem og Mortensrud senter
- Idrettspark i det sydlige område hvor regionale aktiviteter samles i den 
østlige delen (friidrett og cricket)
- Cricketbane flyttes for å frigjøre attraktivt areal til boligutvikling
- Ridebanen flyttes og hestehagene justeres

ALTERNATIV C
- Mortensrudveien omlegges  og opparbeides til miljøgate (eksempelvis 
4-felts gate) og det etableres gatebussterminal langs Mortensrudveien, 
Mortensrud sentrum utvides
- Gamle Bygdevei flyttes østover for å muliggjøre gateterminal
- Sykehjem og omsrog+ boliger på nordsiden av Mortensrudveien
- Sydlige område med skole, bolig og idrettspark tilsvarende Alt. B
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ANBEFALT LØSNING - ALTERNATIV B

OVERSIKTSBILDE7

Nye Mortensrud sett fra sydøst
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Grøntstruktur og møtesteder
En sammenhengende grøntstruktur mellom Stenbråten 
og Mortensrud gir rom for både organisert og uorgani-
sert idrett. Integrert i det primære bevegelsesforløp kan 
det være plasser for lek, opphold og fysisk aktivitet, som 
sammen med utadvendte funksjoner og møtesteder, bidrar 
til å bygge opp et fellesskap mellom beboere.

ANBEFALT LØSNING - ALTERNATIV B

HOVEDGREP OG ILLUSTRASJONSPLAN

Hovedgrep
Som et samlende grep for Mortensrud etableres et 
kompakt sentrumsområde med varierte funksjoner 
rundt kollektivknutepunktet og Mortensrud torg. 
Syd for sentrum etableres bydelsparken. Et sammen-
hengende nettverk av forbindelser for fotgjengere og 
syklister binder området sammen og knytter seg til 
eksisterende og nye møtesteder.

Park
Ridesenter 
Idrettspark, skolegård, sykehjemshage
Offentlig plass
Felleshager bolig
Private hager bolig/næring

Grønliåsen/Bjørndalen

Ljanselva

Grønliåsen

Ljanselva

Stenbråten

ØstmarkaBYDELSPARK

MORTENSRUD 
SENTRUM

Idrettspark

Ridesenter

Mortensrud park

Mortensrud torg

Utsikten

Mortensrud sentrum
Friområde
Friområde - ridesenter
Friområde - idrettspark
Møtested
Forbindelse

7

MORTENSRUD TORG

Frikirken

Mortensrud kirke

Moske

DPS

Naturlekeplass
Piknikk
Bålplass

Naturlekeplass

MORTENSRUD PARK

UTSIKTEN

Omsorg+

Miljøgate med gateterminal

Ny gamle bygdeveiForeningshus

Vernet grønt

Lofsrud gård/ridesenter

Mortensrud gård/Røde kors 
og katolsk kirke

Østmarka

Næring

Bjørnliåsen/Bjørndalen

Illustrasjonsplan 1:6000

Ljanselva/Bjørnliåsen

Ljanselva

Stenbråten

Mortensrud

Dal/Brenna

Østmarka

Ny Mortensrud skole

Lofsrud skole

Ny barnehage

Ny barnehage
Barnehage

Barnehage

Barnehage

Sykehjemshagen

Ballbane

Flerbrukshall

FRIKVARTERET

IDRETTSPLASS

Cricketbane

Kunstgressbane
Ballbane

IDRETTSPARK
Kunstgressbane

Hestehager

Friidrettshall

Atkomst og parkering

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Ridehall

Ridebane

T-bane

Stenbråten skole
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Skole/barnehage
Bolig
Sykehjem/Demenslandsby
Omsorg+
Kombinert bolig/næring
Næring
Religiøst samlingssted
Friområde 
- bydelspark/naturlekeplass, piknikk
Idrettspark
Idrettshall
Idrettsbane
Ridesenter

ANBEFALT LØSNING - ALTERNATIV B

PROGRAM, HØYDER, ATKOMST OG OFFENTLIGE TILTAK7

Program
Det legges vekt på å samle de funksjonene som skaper 
liv og aktivitet i nærheten av Mortensrud sentrum for 
å underbygge stedsdannelsen. Idrettsparken samles i 
området syd for ridesenteret, som en del av bydelspar-
ken.

Mortensrud skole

Stenbråten skole

Lofsrud skole

Idrettspark

Ridesenter

Sykehjem
DPS

Boligtyper og høyder Atkomst og parkering Offentlige tiltak    Lengde, meter    Areal, kvm

1-3,5 etasjer
4,-5,5 etasjer
6 etasjer

Leilighet, 5-spenner

Leilighet, 3-spenner

Rekkehus

Offentlig bygning
- sykehjem, skole, flerbrukshall, friidrettshall

Næringsbygg

Atkomstvei

Parkering til bolig/gjesteparkering/idrett/skole

Parkeringskjeller - det forutsettes etablering av 
P-kjeller i boligområdene, samt sykehjemmet

Park
Idrettspark
(uten idrettsbaner, 
bygg og plasser)
Idrettsbaner
Plasser

Miljøgate inkl. gateterminal
Kjørevei
Gangvei, høy kvalitet
Gangvei, normal kvalitet
Sti

67.400
50.000
 

26.500
6.900

240
245
1.900
2.000
300

P

P

P

P
P

P

P

P

P
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3,5 m 10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROMKAFFE

SENTER SYD

7 m

3,5 m 10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROMKAFFE

SENTER SYD

7 m 3,5 m 10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROMKAFFE

SENTER SYD

7 m

3,5 m 10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROMKAFFE

SENTER SYD

7 m

ANBEFALT LØSNING - ALTERNATIV B

SAMBRUK

Skolegård

Sam
lingsplass

Flerbrukshall

N
y M

ortensrud skole

Prinsippsnitt skole/flerbrukshall/sykehjem

Flerbrukshall

Turvei

Sykehjem
shagen

M
ortensrud torg

Sykehjem
 m

ed 
utadvendte funksjoner 
i 1. etasje

Ny Mortensrud skole og flerbrukshall med skolegård og samlingsplass, sykehjem og sykehjemshagePlanutsnitt 1:3000 Ny Mortensrud skole og flerbrukshall med skolegård og samlingsplass, sykehjem og sykehjemshage

7

Ny barnehage

Barnehage

Aktivitet og lek

Lofsrud skole

Ny Mortensrud skole

Flerbrukshall

Sykehjem

Sykehjemshagen

Mortensrud torg

Frikvarteret

Distriktspsykiatrisk senter

Boliger

Boliger

Mortensrud kirke

Lofsrud gård

Ridehall

Ridebanez

Hestehager

Naturlekeplass
Ballbane

Skolegård

Bålplass
Boligområde

Boligområde

Gjesteparkering

Skoleparkering

Gangvei m
ed soner for opphold og lek

Vernet grøntom
råde
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Prinsippsnitt skolegård/boliger/idrettspark

ANBEFALT LØSNING - ALTERNATIV B

BOLIGBEBYGGELSE

3,5 m10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROM KAFFE

SENTER SYD

7 m

3,5 m 10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROMKAFFE

SENTER SYD

7 m

3,5 m 10,0 m

SENTER SYD
HOBBYROM

DAGENS AVISER

7,0 m

LESEROMKAFFE

SENTER SYD

7 m

N
y boligbebyggelse

- rekkehus

N
y boligbebyggelse

- leiligheter

Skolegård

Felles uteom
råder

Shared space

Private hager

Private hager

N
y M

ortensrud skole

7

Boligområde ved idrettsparken og friområde med naturlekeplass og piknikkområdePlanutsnitt 1:3000 Boligområde nord for Mortensrudveien med grøntdrag og samlingsplass ved foreningshuset

N
y boligbebyggelse

- leiligheter

Felles uteom
råder

Shared space

Friom
råde

Idrett
spark

Private hager

Private hager

Private hager

Shared space 
- enveiskjørt atkomstvei til 
boligområde med parkerings-
lommer, grønne lommer og 
små soner for opphold og lek

Shared space

Shared space

Moske

UTSIKTEN

Omsorg+

Kolle

Kolle

Kolle

Miljøgate med gateterminalMortensrudveien

Ny gam
le bygdevei

Naturlekeplass

Gangvei m
ed soner for opphold og lek

Foreningshus

Ny barnehage

Felleshage

Felleshage

Felleshage

Felleshage

Felleshage

Barnehage

Barnehage

Barnehage

Stenbråten skole
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Eksisterende situasjon Fase 1
• Ballbanen og kunstgressbanen på felt 10 og 11 

flyttes ned til felt 11 (ved ny skole) og felt 12.
• Ny Mortensrud skole og flerbrukshall etableres. 

Resten av felt 10 kan benyttes som riggområde. 
Foran skolen og flerbrukshallen opparbeides 
det en åpen plass, velegnet for arrangementer 
i sammenheng med bruk av skole og/eller 
flerbrukshall. Fremtidig løsmassetunnel for T-bane 
må hensyntas/inkluderes i prosjektering og 
bygging.

• Opparbeidelse av kollen sør for skolen med sti, 
benker, piknikområde, naturlekeplass etc.

• Boligutvikling på felt BG Syd nord for 
Mortensrudveien, og felt 20-21, inkludert 
gangforbindelse gjennom BG Syd.

• Opparbeidelse av park og naturlekeplass på deler 
av felt 18 og 21 på nordsiden av Mortensrudveien. 
Opprusting av det eksisterende foreningshuset i 
området.

• Utvikling av næringsområde på felt 9 er vist. Denne 
er ikke avhengig av andre tiltak.

Strategi for utvikling

ETAPPEVIS UTVIKLING8

Fase 2
• Sykehjem etableres på felt 10. Det antas at deler 

av parkeringsdekket på felt 2 kan benyttes til 
riggområde. 

• Fremtidig løsmassetunnel for T-bane må hensyntas/
inkluderes i prosjektering og bygging av både 
sykehjem og boliger på felt 11/12.

• Boligbygging på felt 11/12. Dette forutsetter at den 
eksisterende fotballbanen flyttes ned til den planlagte 
idrettsparken.

• Idrettsparken etableres med cricketbane, 
kunstgressbane (fra forrige fase) og andre ballbaner. 
Idrettsparken kan også etableres på et tidligere 
tidspunkt, evt. senere, men ballbanene til erstatning 
for de som går tapt ved utbygging av felt 11/12 må på 
plass. Når idrettsparken etableres må ridesenterets 
arealer justeres noe.

• Nye Mortensrud skole er tatt i bruk, slik at de gamle 
lokalene kan fungere som erstatningslokaler for 
Lofsrud skole mens den rehabiliteres.

• Behov for ny barnehage er utløst, og denne bygges på 
den allerede regulerte barnehagetomta ved Lofsrud 
skole. 

• Gamle Bygdevei legges om.
• Felt 16 og 18 bygges ut med stier, forbindelser og 

grøntområder, areal til gateterminal avsettes. På 
dette tidspunktet kan Mortensrudveien gjerne 
opparbeides til miljøgate, dersom gateterminalen 
ikke gjennomføres allerede nå.

Fase 3
• Mortensrudveien opparbeides med gateterminal for 

buss, slik at den «grønne» og bilfrie forbindelsen 
for myke trafikanter mellom nord og sør 
under Mortensrudveien kan etableres og gi en 
sammenhengende forbindelse fra idrettsparken i 
sør til Stenbråten skole i nord. 

• Felt 2 utvikles til sentrumsformål.
• Lofsrud skole er ferdig rehabilitert, og gamle 

Mortensrud skole kan rives. Arealene benyttes til 
boligbygging.

• Etablering av friidrettshall på felt 14. Denne kan 
også etableres sammen med resten av idrettsparken 
på et tidligere tidspunkt.
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Strategi for utvikling

BEHOV FOR REGULERING8

Behov for omregulering
Det anbefalte alternativet medfører behov for omfattende 
omregulering. Gjeldende regulering kan i liten grad benyt-
tes. I første omgang (se etappevis utvikling) er det behov 
for å regulere om felt 10 og deler av 11, og evt. 20, 21 og 
deler av 18. Behov for omregulering av felt 12 må også vur-
deres fordi det foreslås å flytte kunstgressbanen dit, samt 
at felt 10, 11 og 12 med fordel kan sees i sammenheng pga. 
framtidig T-baneforlengelse. Da foreslått arealbruk ikke er 
i overensstemmelse med overordnede planer (bortsett fra 
for felt BG syd) vil det være krav om konsekvensutredning. 
Når det gjelder felt BG Syd kan det vurderes om krav om 
felles planlegging kan fravikes da arealformål er i overens-
stemmelse med overordnede planer, OBOS er klare til å 
gjennomføre planarbeid, og de har søkt PBE om oppstart før 
den nye kommuneplanen er vedtatt.

Gjennomføring av en konsekvensutredning i forbindelse 
med en detaljregulering med tilhørende planprogram vil ta 
kortere tid enn å få utarbeidet og vedtatt en ny områdere-
gulering for hele området som omfattes av krav om felles 
planlegging. Ved utarbeidelse av et felles planprogram vil 
tiden til å utarbeide og fastsette dette spares i hvert av de 
etterfølgende planarbeidene som omfattes av programmet.

Det kan gjennomføres en felles reguleringsplan for hele 
eller deler av felt 16 og 18 i første fase for å sikre at deler av 
de planlagte boligområdene kan bygges ut ved behov, selv 
om Mortensrudveien og Gamle Bygdevei ikke er omlagt/
opparbeidet enda. 

Til gjennomføring av fase 2, bør det utarbeides en felles 
reguleringsplan for 13 og 14, samt felt 12 hvis dette ikke ble 
regulert i forbindelse med fase 1. Arealbruken her vil bare 
delvis være i overensstemmelse med overordnede planer, 
slik at det sannsynligvis vil bli krav om konsekvensutred-
ning. For å legge til rette for utbygging av det planlagte bo-
ligområdet på felt 11 må også dette omrzzzzzZådet regule-
res om, hvis det ikke allerede ble regulert i fase 1. Da arealet 
eies av Oslo kommune i dag, bør det vurderes regulert til 
boligformål før salg til eiendomsutvikler for å øke verdien. 

For gjennomføring av fase 3 må tomta til gamle Mortensrud 
skole omreguleres, det som evt. gjenstår av Mortensrud-
veien og felt 2.

Felt 19

Felt 21

Lofsrud Skole

Mortensrud
Skole

Mortensrud
Idrettspark

Felt 18 Felt 16

OK’s del

Felt 20

Mortensrud senter

Felt 6

Ok’s del

Felt 4

Felt 2

Lofsrud Gård

Stenbråten 
Skole

Felt 11

Felt 10
Felt 7

Felt 13

Felt 8

Felt 14

Felt 9

Felt 15

Felt 5

Felt 17

Felt 1

Klemetsrud 
forbrenningsanlegg

Felt 12

BG syd

Anbefalt alternativ

Gjeldende regulering

Strategi for utvikling

ANBEFALT PLANVERKTØY 8

Krav om felles planlegging
I forslaget til ny kommuneplan mot 2030 er Mortensrud 
definert som transformasjons-/utviklingsområde med 
«hensikt å sikre bymessig utvikling med høy tetthet og 
gode områdekvaliteter». Det er lagt hensynssone med krav 
om felles planlegging over store deler av byggeområdene 
sentralt i bydelen, og det skal vurderes og sikres nødven-
dig areal til teknisk, sosial og kulturell infrastruktur samt 
idrettshaller/-anlegg, før utbygging kan skje. 

I beskrivelsen av kommuneplanen står det at ”i mange av 
områdene er det behov for å avklare på overordnet nivå 
gjennomgående arealbruk for gateroms-, byroms-  og be-
byggelsesstruktur, samt teknisk, grønn og sosial infrastruk-
tur og annet innhold som er viktig for en god utvikling” og 
”planlegging i slike områder vi kunne innebære samarbeid 
om planløsning og gjennomføring av felles utbygging, infra-
struktur, tiltak og drift for flere eiendommer sett under ett”.

Kommuneplanen legger imidlertid de samme byggeområ-
dene til grunn som i gjeldende kommunedelplan for Mor-
tensrud og Lofsrud, men områdene er gitt en høyere tetthet. 
Vårt anbefalte alternativ legger til grunn utbygging av både 
sykehjem, skole og boliger på felt 10 og 11 som i kommu-
neplanen ikke er avsatt til byggeområde. Felles planlegging 
bør også inkludere de områdene som i anbefalt alternativ er 
foreslått bebygget.

Anbefalt verktøy
Erfaringer fra Ensjøprosjektet er at hvis Oslo kommune 
tar regien så kommer de private etter. På Mortensrud kan 
VPOR (veiledende plan for offentlige rom) i kombinasjon 
med planprogram være egnede verktøy siden Oslo kom-
mune eier størsteparten av arealene. 

Det vil uansett være krav om konsekvensutredning for de 
aller fleste reguleringsplanene, fordi foreslått arealbruk 
ikke er i overensstemmelse med overordnede planer. 
Dermed er det fornuftig å utarbeide et felles planpro-
gram som også kan brukes for å fastlegge rammer for 
områdeutvikling og arealbruk. Det kan i tillegg brukes til 
å samordne kommunale interesser i felles rammer for ut-
vikling av området og bidra til samarbeid mellom privat 
interesser og Oslo kommune. 

Resultatene fra planprogrammets arbeid og høringsfase 
vil gi grunnlag for valg av underinndeling i planområder 
og videre prosess. Detaljplanene kan utarbeides for de 
enkelte byggeprosjekt og uten mer avhengig av hver-
andre enn nødvendig. Det vil gi stor grad av fleksibilitet 
for de ulike behovshavere i tid og rekkefølge. I løpet av 
arbeidet med planprogrammet kan det også hende man 
finner det nødvendig å regulere flere eiendommer eller 
større områder samtidig for å sikre koordinert og helhet-
lig utvikling.

Felles planprogram 
og VPOR

Reguleringsplan med KU for deler av 
felt 11 og 12 (bolig)

Reguleringsplan med KU felt 13 og 14 
(idrettspark)

Reguleringsplan med KU felt 10 og 
deler av 11 (sykehjem og skole)

Reguleringsplan med KU felt 20 og 21 
(bolig og friområde)

Reguleringsplan med KU for andre 
felter

KVU Skole

KVU Idrett

KVU Sykehjem

Illustrasjon av tenkt sammenheng mellom KVU, planprogram/VPOR og etterfølgende reguleringsplaner




