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Ormsund leir – vurdering av arealbruk
Kartlegging av verdier og interesser

07.03.2019

1. Innledning
Byrådsavdelingen for byutvikling (BYU) har bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om å etablere
og lede en tverrsektoriell arbeidsgruppe for å avklare, utrede og anbefale mulig kommunalt bruk og
kjøp av området Ormsundveien 16 A – F. Utredningen bør vurdere å inkludere Ormsundveien 4A
(/197/324), Ormsundveien 4B (197/9) og hele eller del av Ormsundveien 15 (197/9).
Dette dokumentet er en studie av de ovenfor nevnte eiendommene for å kartlegge verdier og
interesser. I denne studien har EBY valgt å inkludere, i tillegg til de kommunale behovene, også
innspill fra private interessenter og frivillige organisasjoner for å sikre en bred medvirkning, i tråd med
oppdraget.
Kartleggingen er basert på de skriftlige innspill som EBY har mottatt fra kommunale virksomheter og
lokale interessenter i denne prosessen. Videre er det gjennomført en vurdering av mulige lokalisering
av barnehage innenfor studieområdet. Det er tilslutt utarbeidet to alternativer som viser mulig bruk
av eiendommene basert på innmeldte kommunale behov og private innspill som EBY har mottatt,
samt rammene som fredningen og naturverdier setter for mulig bruk av eiendommene.
Rapporten viser en
 kartlegging av verdier
 kartlegging av interesser
 vurdering av alternativer for etablering av barnehage
 mulig bruk av studieområdet i to alternativer

1.1 Området
Ormsund leir er en tidligere militærleir bygget av den tyske okkupasjonsmakten i Norge under 2.
Verdenskrig. Leiren ble bygget på tidligere landbruksareal, og ble en stund etter krigen brukt av
militærpolitiet til leiren opphørte som militærforlegning og eiendommen ble overført til Oslo Havn,
som fortsatt eier eiendommen. Leiren ble fra sommeren 1947 leid ut til Skipsfartens og Norges
Rederforbund, og benyttet som Skipsfartens Internat for å avhjelpe boligmangel blant elever ved
Oslos sjømanns- og maskinistskoler.
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Leiren er i dag leid ut til Urtehagen Omsorgssenter AS som driver blant annet videregående opplæring
for kvinner med innvandrerbakgrunn. I tillegg har de fremleie av blant annet hybler, lokaler til Ung
Norge, Norsk Folkehjelp Oslo og Nedre Bekkelaget legesenter.
Eiendommen sør for leiren omfatter et grøntområde med sti som benyttes som fotgjengertrasé av
lokalbefolkningen, og går i retning øst til vest. Sør for gangstien er det en midlertidig
barnehagepaviljong, og sørøst i området er det en eldre sveitservilla med en driftsbygning.

1.2 Studieområdets avgrensning
Studieområdet omfattes av eiendommene
 Ormsundveien 16 A – F har gnr/bnr 197/13. Tomtens areal utgjør 19 961,9 m2.
 Ormsundveien 4A har gnr/bnr 197/324 og har et areal på 4 585,6 m2.
 Ormsundveien 4B og Grønsundveien 15 har gnr/bnr 197/9 og har et areal på 9333 m2.
Ormsundveien 16 A – F, Ormsund leir, er fredet etter kulturminneloven. På eiendommen står det
flere bygninger: vaktstue, vinkelbygg, fem kaserner, lemmebrakke, garasjer/lager. Eksteriøret på alle
bygningene er fredet. I tillegg er interiøret i vinkelbygget (Ormsundveien 16 A) spisesal, bibliotek og
innebygd svalgang, og interiøret i en av kasernene (Ormsundveien 16 B) fredet.
I gjeldende regulering er eiendommen avsatt til Helse og sosialinstitusjon.

Gjeldende regulering med studieområdets avgrensning
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Ortofoto med studieområdets avgrensning

Skråfoto med studieområdets avgrensning sett fra nord mot sør

1.3 Grønnstruktur
Eiendommene ligger i et attraktivt område nær sjøen. Området preges av store gamle trær,
gressflater, enger og stier i nærheten til sjøen. Friområder som legger til rette for rekreasjon og
aktivitet ligger i nord på andre siden av Ormsundveien, samt innenfor studieområdet. Eiendommene
som omfattes av studien fremstår som en del av en sammenhengende grøntstruktur ved sjøen.
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Grønnstruktur i området med studieområdets avgrensning

1.4 Overordnede planer og føringer
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 23.09.2015, viser området angitt som «Bebyggelse og anlegg,
nåværende» og «Grønnstruktur, eksisterende». Dette innebærer at området ikke er egnet for
betydelige høyere utnyttelse enn dagens situasjon.

1.5 Gjeldende regulering
I området er følgende reguleringsplaner:
 S-2635, Byggeområde for boliger, småbåthavn, gang-sykkelvei, friområde m.m., vedtatt
12.11.1982.
 S-4463, Forretning, kontor, bolig, offentlig trafikkområde, vedtatt 06.08.2009.
 S-3639, Boligområde med friområde og fellesavkjørsel, vedtatt 11.12.1997.
Studieområdet er omfattet av følgende reguleringsformål:
 Helse- og sosialinstitusjon,
 Barnehage med tilhørende anlegg
 Friområde/park
 Offentlig kjørebane/veigrunn
 Felles avkjørsel
 Bolig med tilhørende anlegg

1.6 Lokalt engasjement
I følge oppdraget som EBY har fått fra byrådsavdelingen for byutvikling om å avklare, utrede og
anbefale mulig kjøp av Ormsund leir m.m., skal lokale interessenter involveres i prosessen. Det ble i
den forbindelse holdt et åpent informasjonsmøte på Nedre Bekkelaget skole torsdag 10. januar 2019.
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Det var stort fremmøte, ca. 120-130 personer fra lokalmiljøet møtte opp for å høre om prosessen og
gi innspill.

Artikkel fra Nordstrands Blad 17. januar 2019
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2. Registreringskart av verdier
Formålet med registreringen er å utrede hvilke kvaliteter og verdier som bør tas hensyn til
ved evt. utvikling og bruk.
2.1 Kulturminne
Beskrivelse

Vurdering

Ormsund leir er fredet med hjemmel i
kulturminneloven. Fredningen omfatter
bygningenes fasader og landskapet. I tillegg er
deler av interiøret i vinkelbygget og alt interiøret
i den vestligste kasernen også fredet.
Byantikvaren har åpnet opp for bruk av én av
kasernebygningene i Ormsund leir til plassering
av permanent barnehage.
Sveitservilla (Ormsundveien 4 A) og hagen rundt
boligen er regulert til bevaring. Driftsbygget
(Ormsundveien 4 B) på sørsiden av villaen er
prioritert kulturminneinteresse.

Fredningsvedtaket er det som setter størst
begrensninger på endringer i bruk, utnyttelse og
fysisk utforming på Ormsund leir, i tillegg til
turstien sør for leiren.
Det vil antakeligvis være vanskelig å gjøre
endringer rundt sveitservillaen.
I tillegg er det mindre områder lengst sør som
ikke er båndlagt av kulturminner.

Områder i og utenfor Ormsund leir som er omfattet av kulturminner
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2.2 Eiendomsforhold
Beskrivelse
Følgende eiendommer omfattes av studieområdet:
 Grunneiendom 197/13(rødt felt), etablert 05.06.1857, hjemmelshaver er Oslo kommune,
areal 19962 m2.
 Grunneiendom 197/9 (grønt felt), etablert 05.10.1855, hjemmelshaver er Oslo
kommune, areal 9333 m2. 197/9 består av tre teiger totalt, hvorav to inngår i
studieområdet (grønne felt).
 Grunneiendom 197/324 (lysegult felt), etablert 17.10.1930, hjemmelshaver er Oslo
kommune, areal 4586 m2.
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2.2 Infrastruktur
Beskrivelse

Vurdering

Det er to kjøreadkomster fra nord til Ormsund leir. I
vest er det en sekundær kjøreadkomst via
Grønsundveien til vinkelbygget. I søndre del går det
en stikkvei ut fra Grønsundveien som heter
Ormsundbakken, og som er kjøreadkomst til både
barnehagen og boliger.
Gangadkomster følger stort sett også kjøreveiene, i
tillegg til at det er en tursti som går gjennom
området, og som deler Ormsund leir fra den søndre
delen av området. I selve Ormsund leir fungerer
ekserserplassen som det sentrale utearealet.

Stien i friområde har spesielle kvaliteter som
bør ivaretas. Stien går gjennom et verdifullt
grøntområde mot sjøen med store gamle trær.

Busstopp ved Mosseveien/E18.
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Kjøreadkomstene, og for så vidt
fotgjengeradkomst, virker å være tilpasset
bebyggelsen til Ormsund leir på en god måte.
Det er ingen egen p-plass inne på området,
men den åpne plassen foran vinkelbygget er
en snuplass og brukes sannsynligvis til
biloppstilling. På grunn av fredningen er det
usikkert om antall parkeringsplasser kan
endres vesentlig innad i Ormsund leir. Det er
heller ikke sikkert at det er ønskelig eller
behov for å legge til rette for flere p-plasser i
området.

2.3 Bygninger
Beskrivelse

Vurdering

Følgende bygninger befinner seg i
studieområdet:
 Vinkelbygget
 5 kasernebygg
 Lemmebrakke
 Vaktstue
 3 garasjebygg/lager
 Tilflukts bunkers
 Brakkebygg brukt som midlertidig
barnehage
 Sveitservilla
 Tidligere driftsbygning tilhørende
sveitservilla
 Noen mindre boder

Ormsund leir sitt eksteriør er fredet.
Vinkelbygget er delvis fredet innvendig, og i den
nærmeste brakken til vinkelbygget er alt
interiøret også fredet. Halvparten av den sørlige
delen av vinkelbygget har ikke gulv, og brukes
dermed ikke.
Det er behov for å erstatte den midlertidige
brakkebygningen med et permanent bygg for
barnehagen.

Merket med rødt er alle bygningene som befinner seg på studieområdet i dag
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2.4 Dagens arealbruk
Beskrivelse

Vurdering

I dag er det ulike aktiviteter i nesten alle
bygningene i Ormsund leir.
I vaktstua er det legekontor.
I vinkelbygget er Norsk Folkehjelp Oslo, Tunet kafé
og Ung Norge. Deler av den søndre delen står tom
siden den mangler gulv.
Garasjer/lagerbygningene i vest brukes av Norsk
Folkehjelp Oslo til lagring av utstyr og parkering av
ambulanse.
I kasernebyggene er det Videregående Privatskole
for kvinner med innvandrerbakgrunn, hybelhus og
lager. En kaserne er ikke pusset opp innvendig og
brukes delvis til lager. En kaserne er brannskadd og
har stått tom siden 2010.
Lemmebrakken er ikke i bruk i dag siden den delvis
mangler gulv.
Sveitservillaen i Ormsundveien 4 A er leid ut til
bolig.
Driftsboligen i Ormsundveien 4 B står tom.

Ormsund leir er fredet, og arealbruk er dermed
knyttet til premissene fredningen gir.

Området er i stor utstrekning omkranset av
småhusbebyggelse, friområder og Nedre Bekkelaget
skole. Det er kort vei til sjøen og
havnevirksomheten på Ormsund.
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Nåværende barnehagebrakke er midlertidig,
det er innmeldt behov om å finne en
permanent løsning for en fire-avdelingers
barnehage.
Friområdet har en liten ballbane opparbeidet.
Turstien skaper også premisser i området, fordi
det er en del av fredningsområdet, i tillegg til
at den fungerer som et viktig bindeledd for
fotgjengere på Ormsund.

2.5 Landskap
Beskrivelse

Vurdering

Ormsund leir har en svak helning mot sjøen i
vest, noe som også gjenspeiler seg sørover i
området.

Landskapet byr ikke på signifikante utfordringer.
Ormsund leir er fredet, og det inkluderer også
landskapet. Fredningsvedtaket båndlegger derfor
landskapet i Ormsund leir og for turstien sør for
Ormsund leir.

Sveitservillaen ligger på en kolle øst i området.

Det er mulig å gjøre mindre terrenginngrep, om
nødvendig, der barnehagen ligger i dag.
Sveitservillaen og det umiddelbare uteområdet
rundt boligen er regulert til bevaring, og dette
setter noen premisser for endring av landskap.
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2.6 Naturmangfold
Beskrivelse

Vurdering

Det er registrert to ulike områder av verdifull
natur. De to områdene av verdifull natur preger
stort sett området sør for Ormsund leir. Den
lengst i nord har lokal naturverdi (C-verdi),
verdiene består av parklandskap med hekkende
fugler, og økt biomangfold. Det i sør har regional
verdi (B-verdi), verdiene består av kalkskog.

Trerekken som følger turstien vil det av både
kultur- og naturvernhensyn være vanskelig å
gjøre endringer med. Den etablerte strukturen
med tursti og trær kan også anses som en
opplevelseskvalitet i området. Området i sør har
en høyere grad av naturverdi, og det vil
antakeligvis være enda vanskeligere å kunne
gjøre inngripen her enn i naturområdet i nord.

I sør er det registrert en flekk med uønskede
arter. Det er usikkert hvilke type art det er snakk
om.
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2.6 Oppsummeringskart - verdier
Vurdering
Kartet nedenfor viser de viktigste verdiene i området som er registrert i denne analysen. Det er
betydelige restriksjoner på utbygging og evt. bruk av selve leirområdet på grunn av fredningen. Flere
bygg og uteområdene til bygningene utenfor fredningsområdet, er også satt på gul liste og regulert til
bevaring. Det er også flere ulike typer naturverdier og regulerte friområder som ivaretar grøntverdier
i området. Disse begrenser også muligheten for å utvikle eiendommene. På bakgrunn av denne
registreringen ser det ut til at det er minst konflikt å bygge ut på deler av den tomta der den
midlertidige brakkebygningene står i dag og som huser Nedre Bekkelaget barnehage.
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3. Interessekartlegging
Formålet med kartleggingen av interesser er å synliggjøre ønsker og behov som har
fremkommet, sikre medvirkning i prosessen og gi et grunnlag for vurdering av mulig bruk av
området.
3.1 Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK)
Beskrivelse – innspill fra OVK

Vurdering

Barnehagekapasiteten i området er sikret av det
midlertidig brakkebygget som huser Nedre
Bekkelaget barnehage i Grønsundveien 15. OVK
anser det som nødvendig å gjøre denne til en
permantent barnehage i området i dag. Det er
ikke utredet hvor ny barnehage kan legges, men
Ormsund leir og tomten der den midlertidige
brakkebygningen ligger i dag fremstår som svært
attraktivt og med gode muligheter for utvikling
av en permanent barnehage med fire avdelinger.
En barnehage trenger 630 m2 inneareal og ca. 2
mål uteareal, inkl. gråareal og lekeareal.

Den midlertidige barnehagen fungerer godt der
den ligger i dag og har potensiale. Lokaliseringen
ligger i regulert byggeområde for bolig. En
omregulering av et areal fra boligformål til
barnehageformål vil vanligvis ha mindre risiko
enn f.eks. omregulering av friområder.
For å vurdere en eventuell mer hensiktsmessig
lokalisering for en fire avdelingers barnehage i
området, kan et større område vurderes.
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3.2 Kulturetaten (KUL)
Beskrivelse – innspill fra KUL

Vurdering

Det er et stort behov for produksjonslokaler for
kunst og kultur i Oslo kommune. Det er en uttalt
politisk føring at kommunen skal tilrettelegge for
slike lokaler. I de fem kasernebyggene kan det i
hvert bygg etableres opp mot 10 atelier, 17-27
m2 pr. atelier, i tillegg til felles kjøkken og toalett.
Kunstatelier vil ikke kreve ombygning av
kasernebyggene. Disse bygningene passer svært
godt til produksjonslokaler for kunst og vil være
et viktig bidrag til byens kunstmiljø.

KUL vil sannsynligvis ha forutsetninger for å
kunne drive et mulig tilbud fra Ormsund leir.

KUL mener vinkelbygget kan fungere som
sambrukshus og romme flere funksjoner som
samlingssal med bespisning/kafé o.l., scene,
øvingslokaler for kor, band, teatergrupper o.l.
KUL vektlegger viktigheten av å tilrettelegge for
kulturarenaer der både lokale kulturaktører,
frivilligheten og de profesjonelle kulturtilbyderne
kan holde hus. KULs behov vil bygge opp om den
bruken som er der i dag.
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3.3 Bydel Nordstrand
Beskrivelse – innspill fra Bydel Nordstrand

Vurdering

Bydelsutvalget i Nordstrand anbefaler at Oslo
kommune erverver Ormsund leir og
Ormsundveien 4 m.m. Ormsund leir er unik for
Oslo kommune med sin beliggenhet nær fjorden,
sentralt plassert mellom tilgrensende, allerede
kommunale eiendommer. Kommunalt eierskap
av leiren gir derfor en gyllen mulighet til å sikre
at byen beholder en langsiktig styring av Nedre
Bekkelaget for fremtidige behov.

Eiendommen kan bidra til langsiktig styring av
Nedre Bekkelaget for fremtidig behov og
muligheten til å legge til rette for en møteplass
for befolkningen.

Eiendommene i området utgjør et verdifullt areal
for folk på Nordstrand. Sammen utgjør disse
eiendommene den eneste arealreserven som
kan dekke bydelens behov på kort og lang sikt i
denne delen av bydelen. Kommunalt eierskap vil
være viktig for utvikling av hele området.
Bydelen trenger møteplasser for befolkningen.
Området bør sikres for fire avdelingers
barnehage og for hensiktsmessige lokaler for
helsesenter/fastlege, dagsenter, kulturaktiviteter
i samarbeid med private og offentlige interesser.
Det vil være mulig å leie ut bygningene til ulike
formål. Det er potensial for sambruk av området
med andre virksomheter.
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3.4 Bymiljøetaten
Beskrivelse – innspill fra Bymiljøetaten

Vurdering

Beliggenheten til Ormsund leir gjør tomten godt
egnet som utgangspunkt for idretter som utøver
aktivitet på fjorden, som dykkerklubbene i Oslo.
Det er behov for klubbhus med lagringsplass,
møterom, sosiale funksjoner, servicefunksjoner,
lokaler til utstyrsutlån for idretter som utøver
aktiviteter på fjorden. Ved å sikre dette i
Ormsund leir kan det åpne opp for ytterligere
aktivitet og øke bredden i aktivitetstilbudet i et
attraktivt område for vannsporten. Mulig
plassering av dette kan være garasjebyggene
vest i leirområdet.

Bygningene har potensial til å bli brukt som
klubbhus med møterom, lager og utstyrsutlån mv.
for idretter som utøver aktivitet på fjorden.

For øvrig er det registrert to områder med viktige
naturverdier. Det nordlige området består av
store gamle trær med lind, lønn, alm og grove
hestekastanjer, som er viktig levested for en
rekke arter av insekter, sopp, lav og moser.
Røttene må ikke skades ved eventuelle
gravearbeid. Tiltak som kan forringe
naturverdiene søkes unngått. Grøntstruktur har
flere verdier også, i tillegg til de biologiske
verdiene.

18

3.5 Utdanningsetaten (UDE)
Beskrivelse – innspill fra Utdanningsetaten

Vurdering

UDE vil ikke anbefale at Ormsund leir brukes til
skoleformål.

Eiendommen kan, som nabotomt til Nedre
Bekkelaget skole, ha potensial i fremtiden som
reserveareal til uteopphold e.l., ved en fremtidig
utvidelse av skolen.

Tomten ligger i nærheten av Nedre Bekkelaget
skole, som har tilstrekkelig kapasitet de
nærmeste 10 årene. Kapasiteten ved ny skole i
Bjørvika, som forventes ferdigstilt i 2023, er
planlagt å dekke økt skolebehov som følge av
forventet vekst i barnebefolkningen på grunn av
utbygging av Sørenga og Grønlikaia.
Fredningen vil gjøre det svært utfordrende å
skulle benytte Ormsund leir til skoleformål.
Dersom det likevel skulle bli behov for ytterligere
skolekapasitet i området, vil det være mer
aktuelt å utvide Nedre Bekkelaget skole, eller
erverve en annen tomt som er bedre egnet til
skoleformål.
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3.5 Stiftelsen Bekkelagstunet (Repr. Malmøy vel, Ulvøy vel og Selskapet Bekkelaget vel)
Beskrivelse – innspill fra Stiftelsen
Bekkelagstunet

Vurdering

Stiftelsen Bekkelagstunet har som mål å skape en Det er mulig å videreføre de aktivitenene som
møteplass for alle. Hovedønsket er at området
Stiftelsen Bekkelagstunet har på området i dag.
overtas og opparbeides av Oslo kommune, og at
Stiftelsen Bekkelagstunet og andre aktører sikrer
en god drift videre. Stiftelsen tenker kommunal
og ideell drift av området.
Det er ønskelig å bruke bygningene vest på
tomta som et sambrukstun for
lavterskelaktiviteter som kafe, bibliotek,
formidling av kulturhistorie, utstillinger,
foredrag, kurs, marked, teater, leksehjelp, dans,
trening, yoga, galleri, verksted, musikk,
ungdomsklubb, babysang, utlån av utstyr til land
og på vann og mange hyggelige og inkluderende
arrangement. Det fungerer allerede godt med
sambruk på området i dag.
Videre ønskes et dagsenter som vil passe perfekt
inn som del av sambrukstankegangen. Videre er
det behov for et helsesenter og en permanent
barnehage. Helsesenteret kan dekke behovet
som allrom til trening, tannlege, fysio,
helsesøster, mv.
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3.6 Fellesinnspillfra UrtehagenStiftelse (Urtehagenvideregåendeskole, Urtehagen
barnehage,Bekkelagstunetaktivitetskafe, StiftelsenBekkelagstunet,UngNorge,Norsk
FolkehjelpOslo,Ormsundveien Økogrend)
Beskrivelse– fellesinnspill fra Urtehagen
m.fl.

Vurdering

Organisasjonene
oppfordrer Oslokommunetil å
benytte mulighetentil å kjøpeBekkelagstunet
(Ormsundleir) fra OsloHavn.

Disseorganisasjonenevil sannsynligvisha
mulighet til å videreføre sine aktiviteter på
området i dag.

Dagensaktiviteter i leiren ønskesvidereført.
Bekkelagstunet(Ormsundleir) og omkringliggende
tomter skalvære et sted med både boliger,kafe,
nærmiljøfunksjoner,aktivitet, barnehage,
skole/undervisning,helsesenterog andre
funksjonertil gledeog nytte både for lokale
beboereog for Oslo.
Organisasjonene
og stiftelsenemener selv at
ønskeneog visjonenefor Bekkelagstunet
(Ormsundleir) og tomtene rundt sammenfaller
med byrådetsplattform og politikk.
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3.7 Norges Idrettsforbund – Oslo Idrettskrets
Beskrivelse – innspill fra Norges
Idrettsforbund – Oslo Idrettskrets

Vurdering

Ormsund leir har en beliggenhet som gjør den
egnet som utgangspunkt for idretter som har sin
tilhørighet på fjorden.

Bygningene innenfor studieområdet har potensial
til å bli brukt som klubbhus med møterom, lager
og utstyrsutlån mv. for idretter som har
tilhørighet til fjorden. En del av de aktuelle
Det er vanskelig å finne egnede tomter i
bygningene krever oppgradering/ rehabilitering
nærheten av fjorden. Oslo idrettskrets mener det før de kan tas i bruk.
er verdt å utrede muligheten for et klubbhus
med møterom, sosiale funksjoner,
servicefunksjoner og lager. Anlegget kan fungere
som et utgangspunkt for idrettslag og aktiviteter
som i dag hører til på fjorden.
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3.8 Norsk Folkehjelp Oslo
Beskrivelse – innspill fra Norsk Folkehjelp
Oslo

Vurdering

Norsk Folkehjelp Oslo har hatt tilhold i Ormsund
leir siden 2000. Ormsund leir er et godt sted for
dem å være, med alle sine aktiviteter.
Uteområdene fungerer godt til å drive øving av
mannskapene deres, både sommer og vinter,
nærheten til sjøen gir også muligheten til å øve
livredning i sjøen. De har i dag plass til alt
materiellet sitt: biler, båter, hengere og
campingvogn, bårer, tepper, førstehjelpsutstyr,
søkeutstyr og alt annet som de trenger for å
være operative i den frivillige redningstjenesten.
Området byr også til sosiale sammenkomster
både for unge og gamle frivillige.

Norsk Folkehjelp Oslo vil sannsynligvis ha
mulighet til å videreføre sine aktiviteter på
området i dag.

Norsk Folkehjelp Oslo disponerer nord-delen av
vinkelbygget, samt garasjebygg og et lite
lagerbygg. De ønsker å være i de lokalene de har
i dag, men kan i tillegg vurdere flere hus siden de
vokser stadig.
Norsk Folkehjelp Oslo mener deres virksomhet er
til nytte for hele Oslo kommune og innbyggerne,
og faller naturlig sammen med mange av de
andre aktivitetene som drives i Ormsund leir i
dag.
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3.9 Oslo og Akershus Dykkerkrets (OADK)
Beskrivelse – innspill fra Oslo og Akershus
Dykkerkrets

Vurdering

Oslo og Akershus Dykkerkrets (OADK)
organiserer pr. i dag 14 dykkerklubber i Oslo med
ca. 650 medlemmer. Ingen av klubbene i Oslo
disponerer egne idrettsanlegg i form av klubbhus
eller faste tilholdssted for lagring og vedlikehold
av dykkerutstyr.

Oslo og Akershus Dykkerkrets vil sannsynligvis ha
mulighet til å ha sine aktiviteter på området i dag.
Nærheten til fjorden gjør dette til aktuelle lokaler
for idretter som utøver aktiviteter på fjorden.

Det er behov for lokaler i nærheten av sjøen i
Oslo. Et fast tilholdssted vil utvilsomt øke
medlemsmassen og gjøre driften av
dykkeidretten vesentlig lettere.
OADK mener de to garasjebyggene vest på
eiendommen vil egne seg godt som lager/
servicested for sine klubber i Oslo. De trenger
lagringsplass for dykkerutstyr, møtelokale og
samlingssted for sine medlemmer, plass til båt og
henger med kompressor samt lager til diverse
utstyr.
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3.10 Ormsundveien Økogrend
Beskrivelse – innspill fra Ormsundveien
Økogrend

Vurdering

Stiftelsen Ormsundveien Økogrend ønsker at
Oslo kommune overtar Bekkelagstunet
(Ormsund leir) fra Oslo Havn.
Eiendomsmassen har et stort potensiale til å fylle
behov både for nærmiljøet og byens innbyggere
for øvrig.

Innenfor de rammer som
fredningsbestemmelsene setter kan det være
mulighet for Ormsundveien økogrend sine ønsker
og aktiviteter på området.

Ormsundveien Økogrend ønsker å forvalte og
utvikle eiendommene Ormsundveien 12, 14 og
16. Økogrenden ønsker å drive rimelig utleie av
boligene som inngår i stiftelsen og ha et
boligsosialt fokus i samarbeid med kommune og/
eller andre organisasjoner innenfor målgruppen.
Opptil 30 prosent av leilighetene avsettes til
vanskeligstilte på boligmarkedet og andre
utsatte grupper i samarbeid med aktuelle
interessenter. Økogrenden skal være et
byøkologisk forsøksområde med kollektive
løsninger, miljøvennlig rehabilitering, med et
inkluderende boområde og miljøvennlig forbruk.
Vernede bygg og uteområder ivaretas. Stiftelsen
har stor kompetanse på å drive ikkekommersielle utleieboliger med en stabil og sunn
økonomi.
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3.11 Urtehagen Omsorgssenter AS
Beskrivelse – innspill fra Urtehagen
Omsorgssenter AS

Vurdering

Urtehagen Omsorgssenter leier i dag hele
Ormsund leir av Oslo Havn, og fremleier til en
rekke organisasjoner som driver aktiviteter i
leiren i dag. De mener Ormsund leir har en
kulturell og samfunnsmessig verdi av stor
offentlig betydning. De aktuelle aktørene som nå
legger opp til samarbeid for drift og utvikling av
Ormsund leir, ønsker at eiendommen skal bli
kjøpt til kommunale formål. Det er mange
grunner som taler for det, mener Urtehagen.

Urtehagen Omsorgssenter AS vil sannsynligvis ha
mulighet til å videreføre sine aktiviteter på
området i dag.

Omsorgssenteret ønsker videreføring av dagens
bruk til hybler/sosiale tjenester, skole/
voksenopplæring, barnehage, Økogrendens
virksomhet, Norsk Folkehjelp, Bekkelagstunet
Aktivitetskafe, Stiftelsen Bekkelagstunet og
UngNorge.

26

3.12 Andre innspill
 Trond A. Lindstad, Urtehagen, mener det er et stort behov for kunst- og
kulturaktiviteter – med atelier inkludert- på Ormsund leir.
 Sverre Evensen, ønsker bl.a. en helhetlig plan for et større område.
 Per M. Hjelde ønsker at bygningsmassen kan benyttes til seniorboliger o.l. med
tilhørende senter for velvære og helse.
3.13 Oppsummering kartlegging av interesser
Vurdering
Det er mange interessenter som har spilt inn i prosessen og som kan bruke bygningene med
de begrensningene som er i dag.
Området ligger ved sjøen og er et unikt utgangspunkt for idretter som har tilhørighet til
fjorden, som f.eks. dykkeklubber som har behov for et sted å være. En bruk av bygningene til
bl.a. kulturformål, idrettsforeninger og lager mv., krever ingen vesentlige oppgraderinger.
Mange bygg kan brukes slik de er i dag, men en del bygningene krever også oppgradering/
rehabilitering før de kan tas i bruk.
Organisasjonene og stiftelser som bruker området i dag gir et viktig tilbud for andre og er
med på å skape en levende del av byen.
Det er fremkommet ønsket om å etablere en permanent barnehage med fire avdelinger i
området. Det er ikke fremkommet interesse for skoleformål.
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4. Vurdering av alternativer til barnehage
Byrådsavdel
ing for oppvekstog kunnskap(OVK) ønsker å opparbeidepermanentbarnehage
på fire avdelingeri Ormsundområdet, med arealbehovpå 630 m2 og 2 daa uteareal.Denne
skalerstatte det midlertidigebrakkebyggettil NedreBekkelagetbarnehagepå eiendommen
gnr/bnr 197/9. OVKmener at dagenslokalseringav den midlertidigebarnehagefungerer
godt og er attraktiv for videre utredning.
Nedenforpresenteresseksalternative løsningerfor lokaliseringav permantent barnehage.
Samtligealternativer krever omregulering.

Barnehagealternativ 1:
Alternativet omfatter to bygg. Det ene byggeter Ormsundveien12
som er en sveitservillaog det andre omfattesav et kasernebyggi
fredningsområdetsom er brannskadd.
Fordeleneer at alternativet har en sentralbeliggenhetmed god
adkomstfra Ormsundveien.Det vil sannsynligvisværeen stor frihet
til utforming innvendigved gjenoppbyggingav brannskaddkaserne.

Egnet

Ulempeneer at fredningsvedtaketsetter rammer for ny bruk som
gjør det vanskeligereå opprette barnehagedriftpå en optimal
driftsmessigmåte. Det å drive barnehagefr a to byggansessom
kostbart og mindre hensiktsmessig.
Sekundæradkomsten
til leiren blir
ogsåinngjerdet. Fredningsområdetblir delt opp.
Alternativet vurdereså ha middelstil høy reguleringsrisiko
.
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Barnehage alternativ 2:
Omfatter sveitservillaen i Ormsundveien 12 og et bygg i
fredningsområdet, kalt lemmebrakka. Forutsetter riving av
sveitservillaen, og at lemmebrakka restaureres.
Fordelene er at arealene brukes effektivt, og at sveitservillaen blir
revet til fordel for nytt bygg.
Ulempene er utfordringer med kulturminnehensyn ved riving av
sveitservillaen. Det er i tillegg problematikk med inngjerding av
sentrale deler av leirområdet som går imot fredningsbestemmelsene.
Det å drive barnehage fra to bygg anses som kostbart og mindre
hensiktsmessig. Det ene bygget er fredet, noe som gir begrensninger i
bruken.

Lite egnet

Alternativet vurderes å ha høy reguleringsrisiko.

Barnehage alternativ 3:
Et nytt bygg på skolens tomt og bruker utearealer på fredet området.
Fordelene er at man bruker arealene effektivt i utkanten av
leirområdet, og benytter deler av en annen kommunal eiendom.

Egnet

Ulempene er at man tar en del av skolens uteområde. Ved
omregulering må det derfor også finnes erstatningsarealer for skolens
uteområde et annet sted. I tillegg vil adkomst og logistikk kunne bli en
utfordring. Det er også utfordringer ved at deler av det åpne preget til
leirområdet blir borte, fordi deler av det blir inngjerdet.
Alternativet vurderes ål ha middels til høy reguleringsrisiko.

Barenhage alternativ 4:
Benytter dagens lokalisering av barnehage. Alternativet ligger utenfor
fredningsområdet.
Anses som mest realistisk og gjennomførbart av OVK, gitt premissene
som finnes i området. Alterantivet muliggjør ivaretakelse av
friområde, fredningsområde og naturverdier i området.
Fordelen er at dette alternativet er allerede utprøvd løsning. I tillegg
vil man bruke områder til bygging av ny barnehagebygg som ikke har
særlige hensyn som må ivaretas.

Godt egnet
Ulempe er at adkomst fra Ormsundveien er noe mer omstendig enn
noen av de andre alternativene.
Alternativet vurderes å ha lav til middels reguleringsrisiko

Barnehage alternativ 5:
Alternativet bruker to fredede bygg, tidligere kaserner.
Fordelen er at fredede bygg tas i bruk.
Ulemper er at alternativet krever inngjerding av deler av det fredede
leirområdet. Bruker deler av skolens arealer og kan sette
begrensninger ved framtidige utvidelser for skolen. Videre vil det bli
vanskelig driftsmessig, pga. at det er to bygg. Usikkerhet rundt
adkomstforhold. Bruk av fredede bygg gir begrensninger.

Lite egnet

Alternativet vurderes å ha høy reguleringsrisiko.
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Barnehage alternativ 6:
Alternativet krever riving av et uthus som er gullistet. Alternativet
forutsetter at uthuset til sveitservillaen rives, og at uteområdene tar
tilstrekkelig hensyn til naturverdiene i området i vest. I tillegg er det
en sti som krysser de tiltenkte uteområdene. Denne bør opparbeides
et annet sted i området for å bøte på at den må fjernes når
barnehagen blir inngjerdet.
Fordelen er at alternativet ligger i grønne omgivelser.

Egnet
Ulempen er at alternativet utfordrer kulturvernhensyn og
naturverdier, samt stier i et grøntområde. Alternativet trekker trafikk
og parkering for langt inn i grønnstrukturen. Adkomst fra
Ormsundveien er noe mer omstendig enn noen av de andre
alternativene.
Alternativet vurderes å ha middels til høy reguleringsrisiko.

Anbefalt alternativ:
Barnehage alternativ 4 er planfaglig sett vurdert som
mest aktuell av alle seks alternativer. Alternativet er
vurdert å ha lav til middels reguleringsrisiko og er vurdert
av OVK å være svært attraktivt for barnehagedrift.
Området er utprøvd som barnehage i dag. Alternativet er
utenfor fredningsområdet og berører ingen fredede eller
vernede bygg.
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5. Alternativer
På bakgrunn av registrerte verdier og interesser foreslås to alternativer til bruk av området.
Det er ikke avgjørende å velge et av dem, men viser en mulig bruk basert på innspillene i
prosessen. Alternativ 1 har prioritert hovedsakelig kommunale behov. Alternativ 2 prioriterer
hovedsakelig dagens bruk som frivillige organisasjoner og stiftelser mv.
5.1 Alternativ 1 Kommunale behov
Alternativet vektlegger alle de kommunale behovene som har fremkommet i denne
prosessen, som behov for barnehage, kulturformål og lokaler for idrett med tilhørighet til
fjorden . Alternativet viser barnehagen lokalisert der den er vurdert som best egnet i
analysen.
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5.2 Alternativ 2 Frivillighet, foreninger og klubber
Alternativet vektlegger de innkomne innspillene i prosessen som hovedsakelig består av
dagens brukere, som bl.a. består av frivillige organisasjoner. Alternativet er en videreføring
av dagens bruk, men er supplert med andre behov som også er fremkommet, som behov for
atelier og lokaler til klubber som utøver sin aktivitet på fjorden.
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