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Oslo, 22. desember 2015 

 

 

Innspill til områdeprogram for Mortensrud (saksnummer 201513893) 

 

Vi viser til varsel om oppstart av arbeid med områdeprogram for Mortensrud datert 18.11.2015 og 

ønsker å komme med våre innspill. Innspillene tar utgangspunkt i grepene som presenteres i 

Mortensrud mulighetsstudie (saksnummer 201503769). 

 

Mortensrud Idrettspark er nærmiljøets «Ekebergsletta», «Voldsløkka» eller «Valle Hovin» i miniatyr. 

Dagens anlegg er i svært dårlig forfatning, men har stort potensiale hvis det får et løft. På tross av den 

dårlige forfatningen er idrettsparken en viktig faktor i nærmiljøet og en hjørnesten i det frivillige 

arbeidet som legges ned i idretten på Mortensrud. Her, som i de øvrige delene av byen, er 

idrettsanleggene en meget viktig del av den sosiale infrastrukturen. Som et generelt innspill mener vi 

det bør bygges videre på dette i den videre planleggingen av området. Fritidsklubb, kulturtilbud, andre 

fritidstilbud og skole bør samlokaliseres, og integreres, med idrettsfunksjonene. Dette vil være med på 

å skape en hyggelig og sentral møteplass i nærmiljøet og gi nødvendig sosial trygghet for brukere av 

de ulike tilbud. Trekk gjerne en parallell til den rollen Furuset Forum har i Furusetmiljøet. 

 

Når det gjelder grunnleggende prinsipper knyttet til arealdisposisjonen i området er Oslo Idrettskrets 

primære holdning at idrettsparken i hovedsak bør konsentreres til feltene 10, 11 og 12, mens 

ridesenterets funksjoner konsentreres til felt 8 og 13. Vi er skeptiske til at idrettsparken flyttes ned 

mot forbrenningsanlegget og frykter at idrettsparken blir liggende i et «dødt» område med liten sosial 

kontroll. Hvis forslagsstiller velger å holde på denne løsningen krever det at denne delen av 

planområdet tilføres kvaliteter som gjør området attraktivt, og at idrettstilbudet utvides slik at det 

innebærer en vesentlig merverdi for idretten. Vi minner om at det er felt 12 og 14 som er satt av som 

utviklingsområde i kommuneplanen, ikke felt 10 og 11. 

 

For den lokale idretten er det av stor betydning i hvilken grad det legges opp til ytterligere 

befolkningsvekst i området. De ulike alternativene A, B og C i mulighetsstudien legger opp til 

henholdsvis 1.500, 1.836 og 1.858 nye barn og unge. Oslo Idrettskrets mener det er et absolutt 

minimum at anleggskapasiteten følger befolkningsveksten. Tar vi de mest populære anleggstypene så 

har bydel Søndre Nordstrand i dag 1.418 barn og unge per fotballbane, og 1.513 barn og unge per 

hallflate. Dette tilsier at det kreves en netto økning på én 11er kunstgressbane og én hallflate i forhold 

til dagens situasjon. I tillegg bør andre idretter også tilgodeses med arealer basert på en mer kvalitativ 

analyse. 
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Området er også viktig for å dekke byomfattende idrettsfunksjoner. Siden det er urealistisk å plassere 

arealkrevende anlegg i de tette delene av byen, er det nødvendig å planlegge for denne type anlegg i 

kommunens ytterkanter – også i Mortensrud idrettspark. 

 

Når det gjelder innspill til konkrete anlegg innen planområdet er det et absolutt krav at elementene i 

dagens idrettspark blir erstattet. Det er dessuten et like absolutt krav at eksisterende idrettsanlegg 

erstattes før de eventuelt legges ned. Dette gjelder følgende funksjoner: 

- Én 11er-bane og én 7er-bane for fotball 

- Én bane for landhockey 

- Klubbhus 

- Idrettshall med minimum 2 flater, helst 3 (erstatter Klemetsrudhallen som har 1,5 flate og 

plasthallen som har 1 flate) 

- Søndre Nordstrand Rideklubb sine fasiliteter på og rundt Loftsrud gård 

 

Videre forventer vi at idrettsparken videreutvikles med følgende elementer: 

- Fasiliteter for lokal kampidrett og/eller dans. Dette er idretter som er spesielt populære hos 

minoritetsungdom, og som i dagens situasjon lever under relativt dårlige kår eller ikke har noe 

tilbud i det hele tatt. 

- Cricketbane med internasjonale mål. I byrådssak 149 av 27.08.2013 – Crickettilbudet i Oslo 

ble nettopp Mortensrud pekt ut som plassering for et slikt anlegg. Oslo Idrettskrets har 

forventninger om at intensjonene i dette vedtaket følges opp i områdeprogrammet. Anlegget 

vil ha en stor betydning, både for lokalmiljøet og som et anlegg med byomfattende funksjon. 

- En økning i kapasiteten for fotball som en følge av forventet befolkningsvekst i området. Som 

beskrevet over innebærer dette bane(r) tilsvarende én ny 11er-bane med kunstgress. 

- En friidrettshall som kan ivareta en byomfattende funksjon. 

  

Vi vil dessuten anbefale at følgende grep vurderes: 

- Oppgradering av landhockeybanen til å være kombinert med kunstis, det vil si landhockey om 

sommeren og kunstis om vinteren. Dette har ingen større arealmessige konsekvenser, men vil 

ha økonomiske konsekvenser ved realisering av anlegget. 

- Det avsettes arealer til et svømmeanlegg som kan betjene befolkningen i Oslo syd. 

 

 

Vi ønsker dere lykke til med det arbeidet og stiller oss gjerne til disposisjon om det er behov for 

ytterligere utdyping av dette brevets innhold.  

 

 

 

Vennlig hilsen  

Oslo Idrettskrets  

 

 

Magne Brekke       Kjetil Moberget  

generalsekretær       rådgiver anlegg 


