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Merknad til planarbeid – Mortensrud felt 20  

Stenbråten skoles ledelse har drøftet planforslaget for oppstart av detaljreguering for gnr./bnr. 

180/578 og Hans Breiens vei 180/550 og del av Mortensrudveien 180/1, på Mortensrud i bydel 

Søndre Nordstrand, Oslo – saksnummer 201919107. På grunn av koronasituasjonens krav til 

omorganisering av skolen, har ikke skolens ledelse funnet tid på nåværende tidspunkt til å drøfte 

saken med ansatte, elevråd eller foreldreutvalg. Saken er derimot drøftet i skolens driftsstyre 

12.05.2020. I driftsstyret er FAU og ansatte representert. Driftsstyret har gitt innspill til 

skolens merknad.  

Fra planforslaget: "Omsorgsbygg ønsker å omregulere gnr./brn.180/578 og del av 180/550 og 

180/1 til barnehage, boliger, forsamlingssal, allmennyttig formål, off./privat tjenesteyting og 

trafikkareal. Det legges til rette for barnehage med ca.150 barn i nord, samt mulighet for 

gymsal, omsorgs- og studentboliger, samt mer varierte sentrumstilknyttede funksjoner i sør mot 

sentrum. For Hans Breiens vei og del av Mortensrudveien videreføres formål fra gjeldende 

regulering som felles avkjørsel, annet veiareal og fortau. Veien foreslås utbedret med fortau, 

sykkelsti og HC-tilgjengelighet, samt gangforbindelser til den fremtidige byparken i nord-øst. 

Dette iht. anbefalingene i VPOR. Vegetasjonsbeltet langs gangveien i vest skal opprettholdes, og 

det skal også legges til rette for dyretråkk i øst-vestlig retning." 

 

Skolens merknad til utbygging i Hans Breiens vei 

Stenbråten skoles mål for strategiperioden 2020-2024 er å gi elevene relevant 

kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig 

samfunn.  

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

og inkluderende oppvekst med like muligheter for alle elever.  

Reguleringsforslaget åpner for gymsal. Stenbråten skole erfarer at det er et presserende behov 

for både gymsal og svømmehall på Mortensrud. Skolens nåværende gymsal dekker kun 

halvparten av skolens nåværende behov i henhold til læreplanen. For å kompensere for dette, 

leier Stenbråten gymsal på Mortensrud skole for de eldste elevene, mens de yngste elevene har 

kroppsøving i skolens samlingssal. Stenbråten skole vil videre påpeke behovet for svømmehall på 

Mortensrud, og fremmer med dette forslag om at de planlagte arealene i Hans Breiens vei kan 

benyttes. Behovet er prekært. Skolens elever på 4. trinn får sin svømmeopplæring ved Bøler 

bad. Skolen bruker betydelige ressurser på å følge elever til og fra svømmeopplæring på Bøler. I 
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ny læreplan – som innføres fra august 2020 – skal elever også på 2. trinn få svømmeopplæring. 

Det er det ikke kapasitet til pr nå. Kravene til svømmekompetanse er betydelige for elever på 

barnetrinnet, og forutsetter rikelig tilgang til svømmehaller for at kravene i opplæringsloven og 

ny læreplan skal kunne oppfylles. Skolen ber derfor om at både gymsal og svømmehall 

prioriteres.  

Stenbråten skole har, i forbindelse med sak 201415168, støttet forslag til bygging av et nytt 

frivillighetshus ved Stenbråtveien, og har fremmet innspill om at huset, og friarealet omkring, 

kan gis et uttrykk og et innhold som skaper en møteplass mellom generasjonene. Stenbråten 

skole ber om at sak 201415168 og sak 201919107 sees i sammenheng vedrørende 

frivillighetshus / forsamlingslokale. Dersom det bygges et forsamlingslokale i tilknytning til 

utbyggingen i Stenbråtveien, foreslår skolen at arealer i Hans Breiens vei benyttes til 

svømmehall og gymsal fremfor forsamlingslokale. Driftsstyret på Stenbråten påpeker at det er 

ønskelig å legge til rette for aktiviteter som er attraktive for alle aldersgrupper. Driftsstyret 

anser at aktivitet som tiltrekker seg et aldersblandet publikum både vil bidra til tilhørighet og 

redusere uønsket atferd på Mortensrud.  

Stenbråten skoles kapasitet 

Skolen erfarer at familier med barnehageplass i Stenbråten naturbarnehage søker skoleplass på 

Stenbråten skole. Skolen anser det derfor som sannsynlig at familier i den nye barnehagen i Hans 

Breiens vei vil gjøre det samme. Stenbråten skole registrerer videre at planforslaget kan 

innebære boliger i Hans Breiens vei. Skolen viser til sin høringsuttalelse datert 14.01.2020 vedr 

sak 201415168 – utbygging av Stenbråtveien 13-63 Mortensrud BG Syd og felt 21 – og ber om at 

reguleringen av områder i skolens inntaksområde sees i sammenheng av hensyn til skolens 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 i 

Stenbråtveien 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 og behov for parkeringsplasser 

Stenbråten skole har et pågående holdningsarbeid for å hindre at foresatte kjører barn til 

skolen. Majoriteten av elevene på Stenbråten bor i umiddelbar nærhet til skolen, og har 

gangavstand. Skolen foreslår at det etableres klare skiller mellom gruppene av trafikanter når 

Hans Breiens vei skal utbedres, eksempelvis med kantstein mellom gangveier og kjørebane, slik 

at skolebarn på skolevei ikke må konkurrere med biler om adkonst til skolen. Et forslag kan være 

en innsnevring av adkomsten til skolens parkeringsplass og en smal rundkjøring ved skolens 

grense mot sør slik at foresatte ikke kan parkere på nåværende snuplass slik mange gjør i dag.  
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Stenbråten skole ber videre om at det planlegges for et rikelig antall parkeringsplasser 

tilknyttet skolen, den nye barnehagen i Hans Breiens vei og den etablerte barnehagen 

Steinbråten naturbarnehage – gjerne med ladestasjoner for el-biler. Et betydelig antall ansatte 

ved Steinbråten naturbarnehage og Stenbråten skole bor i Follokommunene. For disse er 

Mortensrudområdet attraktivt arbeidsmarked til tross for at kollektivtilbudet fra Follo til 

Mortensrud er begrenset. Å opprettholde gode parkeringsmuligheter har betydning for 

rekruttering av verdifull kompetanse.  

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

utbygging i Hans Breiens vei. Foresatte har, i forbindelse med sak 201415168, oppfordret til at 

sprengningsarbeider 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.  

Bevare bioligisk mangfold på Mortensrud 

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

Ljanselva og i skogen omkring skolen og på Mortensrud for øvrig. Skolen ber om at dyretråkket 

gjennom det berørte området bevares, og at det opprettholdes tilstrekkelig med skog til at 

fuglelivet på Mortensrud bevares når det skal bygges både i Stenbråtveien og Hans Breiens vei. 

Oslo, 22.05.2020 

Lene Fosser Minge 

Rektor Stenbråten skole 


