
 Planer for
- ny musikk- og kulturskole
- ny barnehage
- oppgradering av kirkeparken som friareal

Ny musikk- og kulturskole
Ny barnehage
                                      -  lokalisert ved Røa kirke



Uttalt behov i Vestre Aker bydel: 
 
Oslo Musikk- og Kulturskole har i mange 
år jobbet for at det skal kunne finnes en 
kulturbase for barn og unge som bor på 
denne kanten av byen, en kulturskole som 
kan sørge for at flest mulig får et bredest 
mulig tilbud som kan stimulere skaper-
gleden og virketrangen til barn og unge på 
denne kanten av byen. En av utfordringene 
for å komme videre i arbeidet med kultur-
skolen, har vært å finne en egnet lokasjon. 

Uttalt behov i Røa menighet:

Eksisterende lokaler for Røa menighets 
barnehage er ikke lenger egnet for barne-
hagedrift, og dessuten båndlegger  
barnehagen arealer som gjerne skulle vært 
brukt til andre aktiviteter i menighetens 
regi. Om barnehagen ikke lykkes med å 
bygge egne lokaler, må menighetsrådet 
etter hvert vurdere om det overhodet er 
hensiktsmessig med videre drift av Røa 
menighets barnehage i kirkens lokaler.

Februar 2005:  
Menighetsrådet nedsetter en arbeidsgruppe/byggutvalg 
som starter prosessen med å utrede mulighetene for  
bygging av et eget barnehagebygg, kombinert med andre 
aktuelle samarbeidspartnere, på kirketomten i Nordeng-
veien 7-9.

7. mars 2006:  
Menighetsrådet vedtar å satse på bygging av en ny og 
større barnehage, under forutsetning av at prosjektet blir 
selvfinansierende. Det videre planarbeidet baseres på 
byggutvalgets forarbeider, inkl kontakten med arkitekt-
kontoret Niels Torp MNAL. 

9. mars 2006:  
Bydelen inviterer til et møte med lokale lag/foreninger 
som skal gi innspill til kommunedelplanen om ”Torg og 
møteplasser”. På dette møtet blir Røa kirke utpekt som et 
av de viktigste møtestedene i Vestre Aker bydel. Dermed 
handler ”Ny barnehage” også om å utvikle et folkepark-
anlegg på kirketomtens friarealer.

Byrådets budsjettforslag for 2007: 
Det planlegges å etablere flere kulturbaser i Oslo. Pr dato 
har Oslo by ingen kulturstasjon vest for Majorstua. Inn i 
planene om nytt barnehagebygg kommer dermed ideen 
om å få etablert også en kulturbase i det nye bygget. Kir-
ketomten i Nordengvn 7-9 ligger svært sentralt til, med 
relativt kort avstand til barneskolene på Bogstad, Lyse 
jordet, Huseby, Voksen og Sørkedalen, samt Hovseter 
ungdomsskole og Persbråten Videregående Skole. Men 
planene om et barnehage- og kulturskolebygg krever en 
kommunal omregulereing av kirketeomten.

5. mars 2008: 
Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) definerer i et brev 
til menighetsrådet sitt generelle behov for nye kultur- 
stasjoner i de vestre bydeler, og helt konkret sitt areal-
behov for en evt kulturstasjon knyttet til nytt barnehage-
bygg i Nordengvn 7-9. Det er snakk om en fullt utbygd 
kulturstasjon med 600-800 elever, og med et bredt fag- 
tilbud (musikk, billedkunstfag, dans, drama, etc). Enkel-
te arealer kan være egnet for sambruk, mens OMK anty-
der at ca 500 kvadratmeter bør spesialtilpasses behovene 
til de ulike kulturaktivitetene - med lydisolerte rom, saler 
med spesielle golvbelegg (dans), ”tørke”/lagerrom for 
produksjoner, etc. Kulturskoledelen vil gjøre nybygget 
til et hus som kan fylles med aktiviterer fra tidlig til sent.

6. november 2008: 
Byrådet innstiller bystyret til å gjøre et vedtak om at 
Nordengvn 7-9 omreguleres til byggeområde for offent-
lig bygning/allmennyttig formål. Med byrådets vedtak er 
mye på plass for en virkeliggjøring av planene for bygging 
av barnehage og kulturskolebygg på Røa. Riksantikvar og 
biskop har også gitt sin tilslutning til prosessen, så langt. Som  
formell eier/forvalter av tomten i Nordengvn 7-9 er også 
Kirkelig Fellesråd i Oslo (KfiO) en sentral aktør i den videre 
prosessen. Men Røa menighet vil være ansvarlig bærer av 
byggeprosjektet og dermed også for økonomien og finansi-
eringen.

5. mars 2009:  
Oslo bystyre vedtar at Nordengvn 7-9 reguleres til byg-
geområde for offentlig bygning/allmennyttig formål 
(barnehage og kulturskole), samt uteareal for barnehage/
åpent friområde/kirkepark. (Byrådssak 215/08).

Fra behov 
til idé

Fra planer til 
virkelighet ?

Fra idé til konk rete planer 
-  en kreativ og  krevende prosess

Store forarbeider er allerede lagt ned i bygge- 
prosjektet, og mye tyder på at minst tre ulike behov 
kan imøtekommes i ett og samme prosjekt. Det 
store spørsmålet er: Kan dette realiseres? 

Skal barn og unge i vårt nærmiljø få opp-•	
leve at det endelig kommer en musikk- og 
kulturskole til denne bydelen? 

Eksisterende barnehage i Røa kirkes loka-•	
ler vurderes nedlagt om ikke det lykkes å 
få bygd ny barnehage. Samtidig er det et 
faktum at bydelen jobber for bedre barne-
hagedekning. Men nye barnehageplasser 
bør være lokalisert i nærmiljøet, slik at 
belastningen på miljø og veisystem blir så 
minimal som overhodet mulig.  
 
Spørsmålet er: Skal nærmiljøet på Røa få 
en ny - og en dobbelt så stor - barnehage 
lokalisert i Nordengvn 7-9?

Skal kirketomta bli det grønne friarealet og •	
møtepunktet som Røas befolkning ønsker 
skal ligge så tett inntil sentrum som mulig?

Svaret på disse tre spørsmålene står og faller på 
hvorvidt det lykkes å få på plass en akseptabel 
og realistisk finansieringsplan.

 



Tegningene fra arkitekt Niels Torp MNAL gir inntrykk av et 
vakkert paviljong-lenket bygg som glir fint inn i terrenget,  

i skråningen mellom selve kirkebygget og det treetasjes nabo-
bygget i Vækerøveien 234. Paviljongene bygges i tegl, tre og 

glass, over to plan. Ifølge arkitekten vil bygget oppleves harmo-
nisk i den omgivende bebyggelsen. Med et BRA på 1140 kvm 
vil både barnehagen og kulturdelen få dekket sine ulike areal- 

behov. Underetasjen er i sin helhet tenkt disponert av musikk- og 
kulturskolen, mens etasjen over er til disposisjon for barnehagen. 

Vakkert og 
tilbaketrukket

Praktisk, nært  
og flerfunksjonelt 
Arkitekten har skapt et bygg som oppleves svært funksjonelt  
i forhold til behovet for fleksible bruksløsninger. Byggets nærhet 
til kirkens borggård og det øvrige friarealet, vil gi gode synergi-
effekter for alle parter, inklusiv Røas lokalbefolkning, som på 
godværsdager kan få oppleve en utekonsert med barn/unge fra 
kulturskolen - spontant eller annonsert! Et viktig delmål for  
byggeprosjektet er at tomten i Nordengveien 7-9 skal kunne  
oppleves som det treffpunktet/torget Røas befolkning har savnet  
i sitt nærmiljø.

Røa 
Kirke



Arkitekt Niels Torp 

Myndighetskontakter: 
Rolf Olsen   Tlf   92 88 96 97 rolf.olsen@ro-uv.no  
Erik Høy-Petersen  Tlf   97 53 21 07 erik@hoy-petersen.com

Kirkelig forvaltning:
Odd Vegge   Tlf   23 62 94 32 odd.vegge@oslo.kirken.no

Kulturforvaltning: 
Olav Kjøk   Tlf   22 05 77 70 musikkskolen@ude.oslo.kommune.no

Barnehageforvaltning: 
Ann Synnøve Willoch  Tlf   92 69 58 43 ann@willoch.no

Økonomi/finans: 
Ottar Skaldebø  Tlf   90 10 96 34 oskaldeb@gmail.com
Rolf Olsen    Tlf   92 88 96 97 rolf.olsen@ro-uv.no
Erik Høy-Petersen   Tlf   97 53 21 07 erik@hoy-petersen.com

Kontakter

Barnehage
14 mill

Musikk- og 
kulturskole
14 mill

Røa menighets 
egenkapital
3, 5 mill

Finanisering
Barnehagedelen finansieres 
av offentlige midler.
I samarbeid med Oslo Musikk- 
og Kulturskole søker Røa 
menighetsråd å finne 
en finansiell løsning for 
musikk- og kulturskolen.

Tegningene til den nye musikk- og kulturskolen / barne-
hagen på Røa kommer fra arkitektkontoret Niels Torp, et 
firma som er kjent for flere monumentale og godt funge-
rende bygg: Vikingskipet, Flyterminalen Gardermoen, BI 
Nydalen, Forskningsparken, Christiania Qvartalet, Aker 
Brygge, Tjuvholmen, etc. Byggtegningene til musikk- og 
kulturskolen / barnehagen på Røa er spesialtilpasset  
terrenget og det omkringliggende miljøet, og er prosjektert 
på en måte som ikke ”utkonkurrerer” selve kirkebygget i 
oppmerksomhet og omfang.

”Byrådet støtter bevaringsregulering av Røa kirke med rosehage, og forplassen ned mot Nordengveien. 
En flytting og utvidelse av barnehagen i nytt bygg, sammen med kulturskole, vil gi et positivt tilskudd 
til bydelen. Byrådet finner at utearealet til barnehagen blir av god kvalitet, både det noe langstrakte og 
smale området som blir skjermet mellom kirken og nybygget, og det andre området syd i kirkeparken. 
Størrelsesmessig er utearealet over normen. Byrådet ser at todelingen av utearealet vil sette større krav til 
personalet, men at dette ikke er en utfordring av uoverkommelig art. Byrådet er positiv til at barnehagen 
utvides fra dagens to avdelinger med til sammen 32 barn, til flere avdelinger og 60 barn.”

Signert Erling Lae: 



Røa kirke
m/ eksisterende kontorer, 
kirkestue og menighetssal

Åpent 
friareal/
kirkepark

Parkering

Nybygg over to plan:
Barnehage øverst, musikk- og 
kulturskole nederst, med behovs-
tilpassede arealløsninger, og med 
optimal døgnutnyttelse av bygget

Atkomst kirke og 
barnehage/kultur-
skole fra Nordeng-
veien

Atkomst for 
varelevering, 
av/pålessing

Inngangsparti 
mot grøntarealet, 
fra fortau i 
Vækerøveien

Eksisterende 
atkomst til kirken 
fra Vækerøveien 
sperres for trafikk

Prospektets forside: Nordengvn. 7-9 sett fra sør-øst. 
Prospektets bakside: Nordengvn. 7-9 sett fra nord-øst.


