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Innspill til oppstart av planarbeid Haugerud og Trosterud
Vi viser til brev datert 10.03.2017 angående varsel om oppstart av planarbeid Haugerud og
Trosterud, og ønsker å komme med våre innspill til prosessen.
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.
På Haugerud er idretten allerede en etablert del av nærmiljøet og vi vil spesielt nevne to viktige
aktører:
- Haugerud IF har tradisjonelt vært et typisk norsk fleridrettslag, med en sterk lokal
forankring og hovedfokus på idrettsaktiviteter for nabolagets befolkning. Som en følge av
skiftende demografi er de nå i en spennende prosess der de ønsker å tilby et enda større
mangfold av aktiviteter.
- Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb er en av de eldste judoklubbene i Norge og samtidig en av
de største. Klubben har skapt sin egen tilhørighet i området ved at de har gravd ut sine lokaler
på dugnad. Klubben fortjener helt klart en mer synlig plass i lokalmiljøet og i idrettsparken.
Sammen utgjør klubbene viktige institusjoner som holder lokalbefolkningen i aktivitet. Samtidig er
klubbene flinke til å benytte frivilligheten som basis for voksenkontakt og sosial kontroll i området.
Den nåværende Haugerud idrettspark er et godt eksempel på hvordan ulike idretter kan leve side ved
side, skape mangfold og dra nytte av hverandre. Idrettsparken inneholder per dags dato følgende
elementer:
- Innendørsanlegg
- Utendørsanlegg
o Idrettshall
o 11er-bane fotball
o Dansesal
o 3 tennisbaner
o Trimrom
o Ballbinge
o Klubbhus
o Cricketpitch/naturisbane
o Kampsportlokaler
o Et mindre skateanlegg
o Streetbasket
o Trimapparater
OIK mener det ligger store muligheter i å se helheten i området og planlegge alle funksjonene på nytt.
Nye ideer kan gi rom for smarte løsninger og et områdeløft har potensiale til å gjøre en god idrettspark
enda bedre. Med fokus på samspillet mellom skole og idrett som utgangspunkt vil det være mulig å
lage noe som vil fungere godt både på dagtid og kveldstid.
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Først og fremst håper vi arbeidet kan sikre et bedre samspill mellom de ulike idrettsfunksjonene. I dag
er det enkelte elementer som kunne fungert bedre, noe følgende er eksempler på:
- Idrettshallen «snakker dårlig med uteanleggene» og mangler sosiale funksjoner.
- Klubbhuset ligger «bortgjemt» øst i området, bak tennisbanene, og en mer sentral plassering
kunne gjort det til en enda mer populær møteplass.
- Kampidrettslokalene til Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb ligger «bortgjemt» under skolen. Det
er vanskelig å finne fram og anlegget føles ikke som en del av idrettsparken.
OIK mener det må være et absolutt krav at helheten i idrettstilbudet ikke blir dårligere enn i dag. Dette
innebærer at de eksisterende idrettsarealene videreføres eller erstattes innenfor planområdet.
I tillegg mener vi prosjektet også bør ha som ambisjon å bedre kapasiteten. Det er et spesielt behov for
å styrke de sosiale funksjonene i idrettsparken. I hovedsak gjelder dette «klubbhusfunksjonen» som
bør utvikles til å være en møteplass for den organiserte idretten, samtidig som den også kan fungere
som en møteplass for de som ikke skal på organisert trening. Klubbhusfunksjonen er viktig for at de
lokale idrettslagene kan koordinere sine aktiviteter og bygge opp under den frivillige innsatsen
klubbene bidrar med i sitt lokalmiljø.
En styrking av tilbudet til de mindre plasskrevende inneidrettene, som for eksempel dans og ulike
kampidretter, vil gi idrettsparken stor merverdi. Vi anbefaler derfor at dagens fasiliteter blir utvidet og
får en mer sentral rolle i idrettsparken.
Til slutt vil vi understreke at Haugerudområdet har behov for ytterligere kapasitet til fotball, spesielt
hvis «løkka» på nordsiden av Dr. Dedichens vei blir borte. Denne gressletta blir i dag benyttet som
avlastningsbane for 11er-banen i idrettsparken. Selv om det vil være å foretrekke, trenger ikke en
løsning bety etablering av en ny bane innenfor planområdets avgrensning. Likevel er det viktig at det
jobbes med en løsning i nærheten siden dette vil være en viktig del av det totale idrettstilbudet i
Haugerudområdet.
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