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Planstrategi for Oslo 2016 - 2019 
 

Viser til utlysningen av offentlig høring av planstrategi for Oslo.   

 

Hvordan byen skal møte en periode med høy vekst og samtidig utvikle et grønnere, varmere og 

mer rettferdig Oslo er et spennende utgangspunkt for videre planarbeid. Idrettsorganisasjonen i 

Oslo ønsker å være en sentral partner for kommunen i arbeidet med å skape en enda bedre by, 

basert på bærekraft, rettferdighet og fellesskap.  

 

Selv om idretten er den klart dominerende fritidsaktiviteten vet vi at mange barn og unge som 

faktisk har lyst til å være med likevel ikke deltar. Oslo Idrettskrets har som hovedmålsetting å 

tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse. For å oppnå dette kreves en veldrevet 

organisasjon som legger godt til rette for frivilligheten, og vi trenger flere og bedre idrettsanlegg. 

Vi ønsker å gi alle som ønsker det mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i eget nærmiljø 

fordi vi vet at avstand og reisetid er en stor barriere for mange. 

 

Det er dokumentert en betydelig underdekning av idrettsanlegg i Oslo gjennom arbeidet med 

behovsplanen for idrett og friluftsliv. Kombinert med en krevende arealsituasjon og sterk 

befolkningsvekst frykter vi for at barn og unge i fremtidens Oslo ikke vil kunne få et 

tilfredsstillende idrettstilbud.  

 

Oslo kommune er idrettens viktigste samarbeidspartner, og en helt sentral premissgiver for vår 

virksomhet. Dette handler først og fremst om anleggene og områdene som tilrettelegges for 

aktivitet. Idretten i Oslo er avhengig av en godt fungerende kommune med gjennomføringskraft og 

evne til samhandling. Stadige organisasjonsendringer innenfor idrettsforvaltningen i Oslo kommune 

har vært forstyrrende og svekket kommunens evne til planlegging og gjennomføring av 

idrettsprosjekter. Oslo Idrettskrets mener det vil være smart å sikre stabilitet og gode rammevilkår 

for idrettsarbeidet i kommunens administrasjon. Idretten opplever videre at manglende samhandling 

mellom ulike etater/foretak svekker kommunes evne til å gjennomføre gode sambruksprosjekter til 

beste for fellesskapet. 
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Planbehov 

 

Det er behov for å utvikle en plan for å sikre tilfredsstillende arealer for idrettsanlegg.  

 

Oslo kommune har foreløpig ikke utviklet normer og verktøy som kan definere en 

tilfredsstillende idrettsanleggsdekning eller fremtidig arealbehov. Det er i kommuneplanen – 

Oslo mot 2030 vedtatt at det skal utvikles en Oslonorm for idrettsanlegg, og vi ber om at dette 

følges opp i det videre planarbeidet.  
 

Større byutviklingsprosjekter som for eksempel Hovinbyen er sentrale i formingen av byen i 

årene som kommer. For idrettskretsen er det viktig at slike prosjekter også tar høyde for at alle 

de eksisterende og de nye innbyggerne skal kunne ha et idrettstilbud. Dermed er det også viktig 

at det settes av arealer til dette før byen er ferdig utviklet og det ikke finnes mer plass og ta av. 

 

Ulike strategier for å sikre plass til idrettsanlegg bør benyttes. Tradisjonelt sett har idrettsanlegg, 

både kommunale og private, blitt bygget på tomter som er i kommunalt eierskap. Denne type 

tomter finnes det ikke lenger ubegrenset med tilgang på, og det er viktig for byen at det sikres 

nye arealer til fremtidige idrettsanlegg. Kommunale oppkjøp og utbyggingsavtaler bør være 

aktuelle virkemidler.  

 

Samlokalisering og sambruk med skoler er en svært aktuell strategi for å finne plass til 

idrettsanlegg. I tillegg til idrettshaller bør det legges til rette for både innendørs- og 

utendørsanlegg tilpasset behov og naturgitte forhold. Eksempler kan være smårom, ball- og 

isbaner, skianlegg, vannsportanlegg, klatreanlegg tilpasset skolens plassering og byens behov.  

Slike tilleggsfunksjoner vil gjøre fysisk aktivitet i skolen attraktiv, og samtidig imøtekomme 

idrettens behov. 

 

Tilsvarende viktig er det at de eksisterende idrettsanleggene ikke blir tatt i bruk til andre formål 

eller blir bygget ned. Oslo Idrettskrets mener også at det er behov for å kartlegge 

utviklingspotensialet på eksisterende idrettsarealer.  

 

Idrettens plass i marka og på fjorden må sikres, og idretter som utøves utenfor opparbeidede 

idrettsanlegg skal kunne gjøre det på en god, sikker og bærekraftig måte. 

 

For å imøtekomme behovet for enkelte anleggstyper kan det være aktuelt å søke samarbeid med 

nabokommuner. Interkommunalt samarbeid kan være aktuelt for kostnadskrevende anlegg av 

regional interesse, og for idretter med særskilte krav til geografi og stort areal. 
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