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Oslo, 26. mai 2014 

 

 

Innspill til VPOR for Brynområdet 

 

Viser til utlysningen av offentlig høring av VPOR for Vollebekk (saksnummer 201112585).  

 

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

byen planlegges for fremtiden. Idrettsanlegg bør spesifikt behandles som 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. I 

beskrivelsen av VPOR for Bryn kan vi lese at planen «skal legge til rette for en helhetlig 

utbygging av offentlige rom og infrastrukturtiltak, slik at bo- og bykvaliteter sikres. VPOR 

viser tiltak som er nødvendige for at området skal utvikles i tråd med ønsket bolig- og 

næringsutvikling». Oslo Idrettskrets mener at denne målsettingen ikke kan nås uten å 

planlegge for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. 

 

Oslo Idrettskrets er bekymret for utviklingen av Hovinbyen, hvor planene for de ulike delene 

av området samlet sett ikke ivaretar behovet for nye idrettsanlegg til den voksende 

befolkningen. Slik idrettskretsen vurderer disse sakene, er det kun i behandlingen av 

Økern/Løren at behovet for områder for idrett og fysisk aktivitet er tatt på alvor. Både 

Ensjøbyen og Vollebekk mangler planer for dette. Det finnes ikke kapasitet i eksisterende, 

omkringliggende idrettsanlegg til å dekke kommende behov. Oslo Idrettskrets savner en 

diskusjon om idrettens plass i byrommet i VPOR for Brynområdet, og ber om at dette tas 

med i fremlegget til politisk behandling. 

 

Det er spesielt bekymringsfullt at planmyndighetene igjen svikter i å følge opp byrådet og 

bystyrets strategi for bygging av idrettsanlegg (spesielt idrettshaller), i forbindelse med nye 

skolebygg. Oslo Idrettskrets vil be om at det innarbeides en fleridrettshall med spilleflate 

25x45 meter i planene for Brynsengfaret skole. 
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