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Høringsuttalelse Skolebehovsplan 2016-2026 

 

Vi viser til utsendt høringsutkast på Skolebehovsplan 2016-2026 (deres ref. 14/02578-66) og kommer 

her med vårt innspill til planen. 

 

Oslo Idrettskrets (OIK) er innforstått med at idretten er ikke den primære målgruppen for planen. 

Likevel er det avgjørende at skolenes fasiliteter, både bygningsmasse og utearealer, også blir benyttet 

for å løse utfordringer som Oslo kommune har innenfor idrettsfeltet. Dette er både god arealutnyttelse 

og god samfunnsøkonomi for en by i vekst. I et slikt perspektiv er det viktig at det etableres et godt 

grensesnitt mellom Skolebehovsplanen og Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

 

OIK mener at det er en viktig strategi at enkelte av idrettsanleggene, de vi ønsker mange av, 

samlokaliseres med skoler. Dette gjeler i hovedsak tre typer anlegg; idrettshaller, mindre 

kunstgressbaner (5er- eller 7er-baner) og smårom (til bruk for kampidretter, dans m.m.). På denne 

måten sikrer man at byens barn og unge får anlegg som huser mange av de mest populære idrettene i 

sitt nærmiljø. Samtidig vil skolene få gode fasiliteter som kan være med på å skape enda bedre 

læringsmiljøer. Høringsutkastet til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 

omtaler denne koblingen mellom skole- og idrettssektoren på en meget god måte, og vi håper 

resonnementene derfra følges opp på en like god måte i samspillet med skolebehovsplanen. 

 

Idrettshaller 

Når det gjelder idrettshaller er vi glade for at skolebehovsplanen synliggjør hvilke skoleprosjekter 

som er planlagt med idrettshall. Utfordringen for idretten er at begrepet «flerbrukshall», slik det 

brukes i Skolebehovsplanen, er noe upresist i forhold til idrettens bruksområder – se tabell under. 

 

UDE-BETEGNELSE GULVAREAL IDRETTENS BETEGNELSE BRUKERE IDRETTEN 

GYMSAL ca. 20 x 10 m Gymsal Kampidretter, dans o.l. 

FLERBRUKSHALL 24 x 18 m Volleyballhall Volleyball 

FLERBRUKSHALL 32 x 20 m Basketballhall Basketball 

FLERBRUKSHALL 45 x 25 m Idrettshall med håndballflate Alle hallidretter (11 stk) 

FLERBRUKSHALL 2 eller flere flater på 

45 x 25 m 

Idrettshall med flere håndballflater Alle hallidretter (11 stk) 
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Det må understrekes at vi har et pragmatisk forhold til bygging av volleyballhaller og basketballhaller. 

Denne typen haller vil også være viktige bidrag til Oslos anleggsportefølje, men de er også med på å 

låse bruken til bestemte brukergrupper, noe som igjen vanskeliggjør en rettferdig og fornuftig 

fordeling av halltiden i byen. De legger også begrensninger på hvilke idrettstilbud det er mulig å 

skape i nærmiljøene. Vi forutsetter derfor at Oslo kommune i sitt videre arbeid legger til grunn at en 

«flerbrukshall» betyr en «idrettshall med én eller flere håndballflater». 

 

I enkelte av prosjektene betyr dette at man, av hensyn til idretten, må planlegge med det som i 

skolesammenheng anses som overkapasitet. Disse prosjektene bør derfor koordineres med og 

prioriteres i Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026. Våre konkrete innspill når 

det gjelder enkeltprosjekter er som følger: 

 

Prosjekter som må planlegges med to-flatehaller (2 stk håndballflater): 

PROSJEKT KOMMENTARER 

NY MORTENSRUD 

SKOLE 

Erstatning for dagens Klemetsrudhall som er tung å drifte. Det bør legges inn en 

kapasitetsøkning siden det er mangel på kapasitet i nærmiljøet. De trafikale forholdene i 

området gjør det vanskelig for lokalidretten å benytte andre nærliggende idrettshaller. 

NY SKOLE HOFF-

SKØYENOMRÅDET 

Oslo vest/Oslo indre vest har store kapasitetsutfordringer når det gjelder idrettshaller. Det 

vil være få muligheter til å få bygget nye anlegg andre steder i området på grunn av 

arealmessige utfordringer. Skolen bør derfor planlegges med en to-flatehall. 

NY SKOLE 

VOLDSLØKKA 

Idrettsanleggene på Voldsløkka har stor betydning, ikke bare for nærmiljøet, men også for 

store deler av indre by (deriblant St. Hanshaugen og Grünerløkka). I disse nærliggende 

områdene vil det ikke være realistisk å bygge nye større idrettsanlegg. Derfor er det viktig 

at idrettshallen på denne skolen planlegges med to hallflater. 

 

Prosjekter som må planlegges med én-flatehaller (1 stk håndballflate): 

PROSJEKT KOMMENTARER 

NY SKOLE ENSJØ Skolen er planlagt innfor området Ensjøbyen. Selv med en vekst i antall idrettshaller i 

området, er det mangel på anlegg som kan ta av for befolkningsvekst og planlagt 

befolkningsvekst. For å sikre muligheter for flest mulig idretter må hallen planlegges med 

én håndballflate. 

NY SKOLE FILIPSTAD Skolen er planlagt i indre by der det er stor mangel på idrettsanlegg. For å sikre muligheter 

for flest mulig idretter må hallen planlegges med en håndballflate. 

NY SKOLE BJØRVIKA Skolen er planlagt i indre by der det er stor mangel på idrettsanlegg. For å sikre muligheter 

for flest mulig idretter må hallen planlegges med en håndballflate. 

HALL VED TOKERUD 

SKOLE 

Hallen ble vedtatt i bystyrets sak 78/14 i møte 02.04.2014. Området har store og robuste 

idrettslag som lager et godt tilbud for nærmiljøet. Flere av disse aktivitetene har behov for 

mer tid i sitt nærmiljø. 

NY VESTLI SKOLE Området har store og robuste idrettslag som lager et godt tilbud for nærmiljøet. Flere av 

disse aktivitetene har behov for mer tid i sitt nærmiljø. 

HALL VED REFSTAD 

SKOLE 

Hallen er planlagt i en eksiterende idrettspark og vil være med på å styrke denne. Det er 

viktig for den lokale idretten at det blir mulig å benytte hallen til håndball og innebandy. 

VALLE VGS Skolen er planlagt med en-flatehall, men det er viktig at OPS-avtalen sikrer at hallen og 

danse-/kampidrettsrommene i bygget blir tilgjengelige for idretten på kveldstid. 

  

Prosjekter som må planlegges med én-flatehall (1 stk håndballflate), men som ikke er omtalt i planen: 

PROSJEKT KOMMENTARER 

NY SKOLE FRYSJA Det er ikke nevnt i planen om skolen skal planlegges med idrettshall. Skolen er planlagt i 

et område i Oslo der det er desidert størst press på idrettshallene. Denne skolen bør 

planlegges med en håndballflate for å sikre muligheter for fleksibel flerbruk på kort og 

lang sikt. 



Andre idrettsanlegg 

Når det gjelder små kunstgressbaner og smårom eksisterer det ikke en tilsvarende klar link til skolens 

behov. Ideelt sett kunne man tenke seg at disse anleggene var nevnt i Skolebehovsplanen, men vi ser 

at man da vil bevege seg i ytterkanten av planens målområde. Disse anleggsbehovene må som 

hovedregel kunne behandles i Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, men at UBF er en 

av aktørene som er med på å finne løsninger. 

 

Likevel opplever vi det som en utfordring at UBF i sitt praktiske virke i liten grad forholder seg til 

andre planverk enn Skolebehovsplanen eller standard romprogram for skolebygg. Det er viktig at 

politisk ledelse er klar over dette dilemmaet/problemstillingen slik at slik at Oslo kommune utnytter 

sine ressurser, både finansielle og arealmessige ressurser, på en god måte. 

 

Andre forhold 

Av andre forhold vil vi kommentere at den økende bruken av OPS-prosjekter som løsning har vist seg 

å legge upraktiske/urimelige begrensninger på den praktiske bruken av haller/klubblokaler. For 

eksempel at det både er dyrt og byråkratisk å gjøre enkle tiltak som å henge opp en tavle eller et skilt. 

For oss er det er viktig at avtalene som skrives utformes på en slik måte at et OPS-anlegg ikke har 

begrensninger som ikke finnes i ordinære kommunale anlegg. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

Oslo Idrettskrets  

 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget  

generalsekretær      rådgiver anlegg 


