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Oslo, 5. februar 2015 

 

 

Innspill oppstart av detaljregulering for Trimveien 4 (Domus Athletica/Vestgrensa studentby) 

 

Vi viser til deres varsel om oppstart av detaljregulering for Trimveien 4 (Domus Athletica/Vestgrensa 

studentby) datert 19.01.2015 og ønsker å gi innspill til planarbeidet. 

 

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

planlegges for fremtiden. Idrettsanlegg er en del av den nødvendige sosiale infrastrukturen i 

utviklingen av boområder – dette gjelder også for byens studenter.  

 

Som en generell kommentar vil vi bemerke at det er høyst problematisk hvis idrettsarealer blir bygget 

ned uten at de blir erstattet. Arealpresset i Oslo er allerede stort og byen er ikke i en posisjon der vi 

har råd til å miste eksisterende idrettsarealer. 

 

Av mer konkrete kommentarer til forslaget ser vi det som positivt at det legges opp til å beholde 

tennisbanene innenfor planområdet. Vi ser det derimot som mindre positivt at det foreslås 7’er-bane(r) 

for fotball og sandvolleyballbane(r) som erstatning for 11’er-banen for fotball som faller bort. Oslo 

Idrettskrets mener dette ikke er en fullgod løsning. Studentene er, naturlig nok, i en aldersgruppe der 

det er nødvendig med muligheter for spill på 11’er-bane. Selv om bortfallet av banen isolert sett først 

og fremst vil gå utover SiO sine studenter, vil konsekvensen være at bortfallet av denne banen øker 

belastningen på de kommunale anleggene i byen. En eller flere 7’er-baner vil ikke kunne kompensere 

for dette da denne typen baner først og fremst treffer aldersgruppene opp til og med 12 år. 
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