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Oslo, 19. september 2016 

 

Innspill til oppstart av arbeid med VPOR for Skullerud 

 

Viser til kunngjøring på deres nettsider angående oppstart av arbeid med VPOR for Skullerud (høring 

fra 08.08.2016 – deres saksnummer 201411787). 

  

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. 

 

Skullerud-området ligger i utkanten av byen, noe som gir spesielle rammer for tilgang på 

idrettsanlegg. Eventuelle boligområder vil få en unik nærhet til marka og det kommende 

stadionanlegget for langrenn. Samtidig er det begrenset i hvilken grad det er realistisk å bygge 

idrettsanlegg i nær tilknytning til planområdet. Markaloven legger begrensninger for områdene sør og 

øst for planområdet, og i vest ligger E6 som en barriere mot bebyggelsen på Lambertseter og 

Nordstrand. Dermed er det naturlig å tenke at idrettens behov enten dekkes innen planområdet, eller 

nord for planområdet ved å videreutvikle idrettsparken ved Rustad skole. 

 

Vår anbefaling er at det som et minimum settes av plass til enkelte mindre idrettsanlegg som kan 

betjene de minste barna, f.eks. 7er-bane for fotball, friplassen (lite friidrettsanlegg) eller tilsvarende. 

Det bør også settes av plass til enkelte nærmiljøanlegg for lokal, uorganisert aktivitet. I den grad blir 

aktuelt å bygge ny skole i planområdet forutsetter vi at denne planlegges med en standard idrettshall. 

 

VPOR-arbeidet bør også utløse et arbeid med å videreutvikle Rustad idrettspark. 
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