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Stubberud 
   

Viser til kunngjøring av offentlig ettersyn i forbindelse med oppstart av områderegulering med 

konsekvensutredning for Stubberud (høring fra 08.04.2019). 

 

Oslo Idrettskrets (OIK) er opptatt av at anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet er tema når 

byen planlegges for fremtiden. Idrettsanlegg bør spesifikt behandles som en del av den nødvendige 

sosiale infrastrukturen i utredningen for nye boområder. Idrett engasjerer store deler av befolkningen, 

og blant barn og unge er idrett den klart dominerende fritidsaktiviteten. Idrettsanlegg har også stor 

betydning som møteplasser i lokalsamfunnet. Vi er derfor glad for at idrettsformål skal vurderes 

spesielt i arbeidet med Stubberudområdet. 

 

Oslo Idrettskrets er bekymret for at store utviklingsområder, som Hovinbyen, i for liten grad klarer å 

legge til rette for et tilstrekkelig antall idrettsanlegg. Dette kan føre til at de nye innbyggerne ikke kan 

delta i aktiviteter på samme måte som Oslos eksisterende innbyggere. Oslo har allerede Norges 

dårligste anleggsdekning og det krever en betydelig innsats bare for å opprettholde dagens 

dekningstall. Spesielt bekymret er vi for uteidretter som er arealkrevende, men også meget populære, 

som f.eks. fotball. 

 

Når det gjelder forholdet til områdene rundt er det viktig at Stubberud ses i sammenheng med de 

eksisterende idrettsanleggene på Stubberudmyra, den foreslåtte utviklingen på Kjelsrud, utviklingen 

på Ulven, men også utviklingen i Hovinbyen i helhet. Oslo Idrettskrets er opptatt av at det skapes en 

anleggsportefølje som kan skape og betjene et bredt utvalg av idretter og aktiviteter slik at alle kan 

finne seg til rette. 

 

Litt avhengig av den øvrige utviklingen i området er beliggenheten etter vår vurdering godt egnet både 

for lokale anlegg, områdeanlegg og/eller byomfattende anlegg1. 

 

Oslo Idrettskrets deltar gjerne i det videre arbeidet for å sikre en god utvikling av området. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget 

Generalsekretær     Anleggsrådgiver 

                                                        
1 Med lokale anlegg menes idrettsanlegg som i hovedsak betjener lokale idrettslag i skolekretsen/bydelen. Med områdeanlegg 
menes idrettsanlegg som betjener et større område, f.eks. flere bydeler. Med byomfattende anlegg menes idrettsanlegg som 
betjener hele byen. 
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