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Høring av skolebehovsplanen 2018 - 2027 

 

Det vises til forslag til skolebehovsplan som er ute på høring med frist 15. juni 2017.  

 

I behovsplanen for idrett og friluftsliv er det lagt vekt på idrett- og skolesamarbeid som en 

sentral strategi for å løse utfordringen med underdekning på idrettsanlegg i Oslo. For best 

mulig utnyttelse av investeringene er det viktig at skolens og idrettens planer samkjøres. 

Skolebehovsplanen er også tydelig på at det er en kommunal målsetting å nyttiggjøre 

skolebyggene for andre kommunale formål, herunder idrett. 

 

Oslo Idrettskrets vil gi honnør til Oslo kommune og Utdanningsetaten for hvordan 

skolebehovsplanen i stadig større grad ivaretar helhetstenkning og flerbruk knyttet til skole og 

idrett, særlig når det gjelder idrettshaller (i stedet for gymsaler). I fremtiden ønsker vi også en 

mer planmessig tilnærming til andre anleggstyper som er naturlig å realisere i skoleprosjekter. 

Mindre saler for kampidrett, dans m.m. er svært aktuelt for kombinasjonsbruk, skole- og 

idrettsformål. Videre mener vi at skolens uteområder bør utformes slik at de også kan 

benyttes til organisert idrett. Større og mindre fotballbaner er mest aktuelt, men avhengig av 

beliggenhet kan også andre idrettsanlegg være aktuelle. 

 

Idrettshaller 

Det er generelt stort behov for idrettshaller i Oslo. Målt per innbygger i forhold til resten av 

landet har Oslo under halvparten så god dekning. Det er en rekke brukergrupper både 

innenfor og utenfor den organiserte idretten som ikke tilfredsstilles med dagens situasjon.  

 

Vi vil understreke at standard fleridrettshaller med aktivitetsflate på 25x45m (ny standard fra 

KUD 2014) er foretrukket for å komme behovet i møte. Denne halltypen gir svært gode 

forhold for skolenes aktivitet, og gir rammer for effektiv utnyttelse for den organiserte 

idretten. For skolens bruk vil en slik hall tilsvare kapasiteten i fire tradisjonelle gymsaler. 

Idrettshallen gir også økt kvalitet i kroppsøvingsfaget da den gir rom for et større spekter av 

aktiviteter. For den organiserte idretten er denne halltypen viktig fordi den tilfredsstiller 

konkurransekravene for alle hallidrettene.  

 

Bruk av skolenes øvrige lokaler til idrett 

OIK mener man i større grad bør se på utnyttelse av skolebyggene som aktivitetsarena etter 

skoletid. Det er mange idrettsaktiviteter som har mindre standardiserte krav til 

treningslokaler, og ikke nødvendigvis inn i tradisjonelle idrettshaller. Aktiviteter som dans, 

kampidrett, barneidrett, aerobics kan med enkel tilpasning ha stor nytte av mindre 

aktivitetsrom på skolene. 
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Skolenes uteområder 

I en stadig tettere by er det vanskelig å finne plass til nye idrettsplasser. En tilnærming til 

idrettens krav, og full utnyttelse av skolenes uteområder også på ettermiddagstid er derfor 

ønsket. Ballbaner, isbaner, skiløyper og skileikområder er anleggstyper som vil være 

attraktive for slik kombinasjonsbruk. En forutsetning for at dette skal fungere godt er lokal 

behovsvurdering og involvering av idrettsinteressene i planleggingen.  

 

I utviklingsområder (Hovinbyen, Filipstad mfl.) hvor det skal finnes plass til både skole- og 

idrettsarealer mener vi at samlokalisering bør være strategien for å sikre gode forhold for 

begge formål.  

 

 

Kommentarer/innspill til områder og aktuelle skoleprosjekter: 

 

- Hoff skole (Skøyen) må bygges med fleridrettshall(er). OIK har fått opplyst at det er 

en glipp at denne ikke står med hall. 

- Blindern skole (Ullevål-Sogn) må bygges med fleridrettshall. 

- En eventuell skole på tomta til Veterinærhøyskolen må bygges med fleridrettshall, 

smårom og idrettsfunksjonelt uteområde. 

- Ved utvidelse av Rustad skole foreslår vi at man ser på arealer i idrettsparken i 

sammenheng med skolearealene. Det bør finnes plass til en standard fleridrettshall her. 

- Ved Smestad skole bør det planlegges for kunstgressbane (fotball) og fleridrettshall. 

- Forslaget til løsning for ny skole på Voldsløkka med to fleridrettshaller støttes. 

- Indre by har særlige utfordringer med idrettsanleggsdekning, og en ny skole i 

Myntgata er en unik mulighet – også for idretten. 

- Oslo Idrettskrets ønsker videre dialog med Utdanningsetaten vedrørende skolens bruk 

av Ekeberghallen og Osloidrettens Hus.  
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