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Oslo, 15. januar 2015 

 

 

Innspill til strategisk plan for Hovinbyen 

 

Viser til deres brev av 19.12.2014 med varsel om oppstart av strategisk plan for Hovinbyen (deres 

saksnummer 201312256). 

 
Oslo Idrettskrets er opptatt av at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet er tema i 

byutviklingen. Hovinbyen har et arealomfang og en forventet befolkningsvekst som gjør at 

området vil være et viktig fokusområde for oss framover. Vår intensjon er, her som ellers i byen, 

å skape idrettsglede for alle som ønsker å være aktive. 

 

Innledningsvis vil vi vise til at det tidligere er gitt en rekke innspill til ulike detaljreguleringer og 

planprogrammer som er relevante for Hovinbyen som helhet (dato sendt inn): 

- 13. februar 2013 – Detaljregulering for Innspurten Valle Hovin 

- 26. april 2013 – Planprogram for Vollebekk 

- 16. mai 2013 – Detaljregulering Ulvenområdet 

- 13. september 2013 – Detaljregulering Vollebekkveien 1 

- 11. desember 2013 – Detaljregulering Ensjø Tyngdepunktet 

- 24. februar 2014 – Detaljregulering Lørenfaret 1-3 

- 5. mai 2014 – VPOR Økern og Løren 

- 5. mai 2014 – VPOR Vollebekk 

- 26. mai 2014 – VPOR Brynsområdet 

 

Felles for våre innspill har vært å påpeke at idrettsanlegg er en del av den nødvendige sosiale 

infrastrukturen i et bomiljø. Idretten er en dominerende fritidsaktivitet blant barn og unge, og 

idrettsanleggene er en viktig møteplass i et lokalsamfunn. Videre har vi bemerket at eksisterende 

idrettsanlegg i Hovinbyen eller i Hovinbyens randsone ikke har noen «overkapasitet» som kan være 

med på å dekke behovet som større utbyggingsprosjekter vil skape. Tvert i mot – dagens situasjon er 

snarere den at kapasiteten i disse anleggene er sprengt. 

 

Det bør nevnes at det per dags dato eksisterer få idrettsanlegg i de seks områdene i Hovinbyen det er 

utarbeidet VPOR for. Grovt sett gjelder det kun Hasle/Løren sitt anlegg ved Økern, og fleridrettshaller 

på skolene F21 og Frydenberg. Anleggsmessig starer man dermed med blanke ark i disse områdene. 

Dette er naturlig all den tid områdene hovedsakelig har blitt benyttet til industri/næring, men det 

bekymrer oss at de ulike VPOR-arbeidene og detaljreguleringene har lite fokus på idrettens plass i de 
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nye boområdene. Vi er derfor bekymret for barn og unges mulighet til å drive idrett i sitt nærmiljø. 

Enda mer bekymringsfullt er det at helheten for Hovinbyen blir svært dårlig når ingen av delområdene 

får som «oppgave» å sørge for et idrettstilbud til Hovinbyens nye befolkning. Dette er lite heldig for 

byens utvikling. 

 

Tradisjonelt sett har idrettsanleggene i Oslo blitt bygget som følge av et konkret behov fra en konkret 

brukergruppe. Vi ser at denne modellen ikke vil fungere i utviklingsområder som har som mål å 

etablere «tett by» da det ikke vil være ledige arealer igjen når de nye innbyggerne er «på plass». Et 

ferskt eksempel på dette er utbyggingen av Ensjøområdet. Sikring av arealer til idrett må derfor skje i 

forkant av større transformasjons-/utbyggingsprosesser. 

 

Oslo Idrettskrets foreslår at følgende strategier vurderes for å dekke anleggsbehovet i Hovinbyen: 

- En sentral strategi bør være å samlokalisere de viktigste anleggstypene med skoler slik at flest 

mulig barn og unge får et tilbud i sitt nærmiljø. Dette forutsetter at skolene blir planlagt med 

et tomteareal som gjør dette mulig. Aktuelle anleggstyper i denne sammenheng er i hovedsak 

mindre kunstgressbaner, fleridrettshaller og mindre saler (rom på ca 200 kvm), men kan i 

spesielle tilfeller også være andre typer anlegg. 

- Det er ønskelig at det settes av et større areal innenfor planområdet til en ny idrettspark som 

kan ivareta et bredt spekter av funksjoner. 

- Det settes av arealer til et en større idrettshall med publikumsfasiliteter ved et av de skisserte 

knutepunktene innenfor planområdet. 

- Utviklingsmulighetene innenfor de eksisterende idrettsområdene maksimeres. 
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