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Oslo, 17. juni 2015

Innspill i forbindelse med oppstart av planarbeid Skøyen
Vi viser til deres varsel om oppstart av planarbeid for Skøyen datert 24.04.2015 og ønsker å gi innspill
til arbeidet.
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 er spesielt viktig i transformasjonsområder der det legges opp til en
betydelig vekst i antallet beboere.
Området som dette planarbeidet berører ligger i en del av indre by som har meget dårlig dekning når
det gjelder idrettsanlegg. Det er derfor viktig at det tas hensyn til idretten i det videre arbeidet, da
utviklingen av planområdet trolig er en av de siste mulighetene til å realisere idrettsanlegg av en viss
størrelse i denne delen av byen.
For Oslo Idrettskrets er det viktig at planarbeidet ivaretar følgende tre elementer:
1. De eksisterende idrettsfunksjonene innenfor planområdet opprettholdes i sin helhet.
2. Det settes av arealer på land til et senter for idretter som holder til på fjorden. Anlegget kan
fungere som en base for flere typer aktiviteter, deriblant roing, padling, dykking og seiling.
Sentret er også tett knyttet til bruken av den planlagte ro- og padlebanen som er ferdig
regulert ute i selve Bestumkilen.
3. Det settes av arealer til en idrettshall som inkluderer en eller flere av følgende elementer:
fleridrettshall for ballspill, basishall for turn, rom som kan ivareta ulike salidretter
(kampidretter, dans m.m.).
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