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Høringsuttalelse Stenbråtveien 13-63 Mortensrud BG Syd og felt 21  

Stenbråten skole har invitert foresatte og elever til å gi innspill til planforslaget datert 25.11.2019 – 

saksnummer 201415168. Saken er videre behandlet i skolens driftsstyre 14.01.2020. 

Skolens samfunnsoppdrag innebærer blant annet å utjevne sosiale forskjeller, og skape en trygg og 

inkluderende oppvekst med like muligheter for alle elever.  

 

Boligene i et levekårsperspektiv 

Planforslaget innebærer at det bygges 290 leiligheter; svært mange av disse er av svært beskjeden 

størrelse. Flere av blokkene blir høye. Foresatte og ansatte ved Stenbråten skole uttrykker bekymring 

i forhold til sosiale utfordringer som følge av trangboddhet, og oppfordrer til en mangfoldig 

bebyggelse for å opprettholde mangfoldet i Stenbråten skolekrets. At det er mange etasjer fra 

bakkeplan til leilighet, gjør lekearealer utendørs vanskeligere tilgjengelig for barn, og tilsyn med barn 

vanskelig for voksne inne. Stenbråten skole mener at området vil være langt bedre tjent med 

småhusbebyggelse som inviterer til naturlig samvær mellom familier, og oppfordrer til revurdering av 

boligmassen.  

Stenbråten skoles kapasitet 

Stenbråten skole har pr dags dato 527 elever. Skolens kapasitet er noe større, men ikke tilsvarende 

den forventede elevtallsveksten dersom planen om å bygge 290 leiligheter opprettholdes. Elevene i 

de nye boligene vil ha sin skoletilhørighet til Stenbråten skole. Det innebærer at skolestartere som 

bor i Mortensrud skoles inntaksområde – og normalt utgjør en betydelig andel av elevgrunnlaget på 

Stenbråten - ikke lenger får tilbud om skoleplass på Stenbråten. Den forventede elevtallsveksten vil 

påvirke både Mortensrud og Stenbråten skoler. 

 

Trygg skolevei 

«Noen av bilene kjører fort og de stopper ikke alltid når vi skal gå over veien. En gang ble vi nesten 

kjørt på.»  Utsagnet kommer fra en elev på mellomtrinnet som bor ved Kantarellen. Mange av elevene 

til Stenbråten og Mortensrud skoler går langs Mortensrudveien i mørket morgen og ettermiddag. 

ROS-analysen beskriver hvordan trafikken vil øke i Mortensrudveien og Stenbråtveien etter 

utbyggingen, og at belastningen vil være størst i det tidsrommet elevene beveger seg til og fra skole, 

aktivitetsskole og fritidstilbud. Stenbråten skole foreslår at det iverksettes trafikksikkerhetstiltak, 

eksempelvis lysregulering eller bro, ved Mortensrudveien / Stenbråtveien.    

Stenbråten skole registrerer at det er planlagt et lavt antall parkeringsplasser tilknyttet boligene. 

Skolens driftsstyre vurderer at sannsynligheten er stor for at veiskulder i Stenbråtveien, samt 
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skolens parkeringsplass ved Hans Breiens vei, vil bli benyttet som parkeringsplass for beboere og 

gjester. Økt parkering og kjøring i Stenbråtveien, Mortensrudveien og Hans Breiens vei vil medføre en 

risiko for trafikksikkerheten til gående elever på skolevei. Stenbråten skole oppfordrer derfor til 

utvidelse av antall parkeringsplasser dersom antallet på 290 leiligheter opprettholdes.  

Skolen anser det som påregnelig at det vil pågå noe sprengningsarbeid i forbindelse med utbygging. 

Foresatte har oppfordret til at dette planlegges til tidspunkter hvor det er sannsynlig at elever er 

innendørs i undervisning – ikke i storefri mellom 1130 og 1200 eller mens elevene er på vei til og fra 

skolen.  

Mangfoldshus, aktivitetsområde og park 

Stenbråten skole støtter forslag til bygging av et nytt frivillighetshus, og ønsker å fremme innspill om 

at huset, og friarealet omkring, kan gis et uttrykk og et innhold som skaper en møteplass mellom 

generasjonene. Stenbråten skole foreslår at huset omkranses av en aktivitetspark, og at barn, 

ungdom og eldre får komme med innspill til hvilke aktiviteter det er hensiktsmessig å legge til rette 

for. Stenbråten skole oppfordrer til at dagens aktivitetstilbud fra Mangfoldshuset opprettholdes – og 

utvides hensiktsmessig. 

Bevare Ljanselva 

Stenbråten skole har i en årrekke vært engasjert for å bevare det bioligiske mangfoldet i Ljanselva. 

Skolen har et fadderansvar for en del av elva, og har stadige ryddeaksjoner og turer til området. 

Kombinasjonen av den planlagte befolkningsøkningen og mangel på parkeringsmuligheter innendørs, 

vil potensielt medføre økt veisalting i Stenbråtveien for ivaretakelse av trafikksikkerheten. Skolen 

uttrykker med dette sin bekymring for økt tilsig av næringssalter til Ljanselva. 

På vegne av elever, foresatte og ansatte ved Stenbråten skole 

 

Driftsstyrets leder Rune Jordet    Rektor Lene Fosser Minge 

 


