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Uttalelse i forbindelse med varsel om offentlig høring av planprogram for Tøyenparken
Vi viser til deres varsel om offentlig høring av planprogram for Tøyenparken datert 30.03.2015.
Vi er inneforstått med at høringen kun er tenkt å omhandle de fire elementene som er nevnt i planprogrammet
(nytt Tøyenbad, vitensenter, friluftscene og Finnmarksgata). Likevel oppfatter vi at lokalmiljøet savner en del
elementer som er viktige for dem, deriblant idrettsanlegg. Vi har derfor valgt å gi et bredere innspill enn det
høringen i utgangspunktet er lagt opp til.
Oslo Idrettskrets er opptatt av at anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet er tema når byen planlegges for
fremtiden, og idrettsanlegg er en del av den nødvendige sosiale infrastrukturen i utviklingen av boområder. I de
sentrale delene av Oslo, deriblant indre øst, er det en meget dårlig anleggsdekning og det er det få arealer som
egner seg til idrett. Derfor er det spesielt viktig at det også planlegges for idrett når større planprosesser i disse
områdene behandles.
Tøyenparken ivaretar i dag enkelte viktige idrettslige funksjoner for nærmiljøet. Spesielt vil vi framheve
kunstgressbanen på Caltexløkka og fotballøkka på veksthustomta. Å hindre nedbygging av arealer brukt til idrett
er en viktig kampsak for Oslo Idrettskrets og vi forventer at planprogrammet som et minimum opprettholder
dagens idrettsarealer eller erstatter disse innenfor planprogrammets rammer. I dette tilfellet må det minimum
settes av arealer til en 11er-bane og en 7er-bane (60 x 40 m) innenfor planområdet. Oslo Idrettskrets støtter også
planene om et nytt hovedbad på Tøyen.
Det bør i tillegg vurderes om det er mulig å innpasse andre idrettslige funksjoner i Tøyenparken. Dette vil være
et viktig bidrag til å oppfylle intensjonene i Tøyenavtalens punkt 1, der en av forutsetningene for å flytte
Munch-museet var at levekårene på Tøyen skulle bedres. Fra lokalidretten og lokalmiljøet for øvrig har vi
registrert et sterkt ønske om en idrettshall med flere rom som kan ivareta ulike salidretter (kampidretter, dans
m.m.), samt tilhørende klubblokaler. Om dette løses som frittstående prosjekter eller som en del av den
planlagte bygningsmassen er underordnet, men det er viktig at de lokale behovene blir hørt og ivaretatt.
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