
 

 

OSLO IDRETTSKRETS 

Adresse  

Oslo Idrettskrets 

Ekebergveien 101  

1178 Oslo 

tlf +47 22 57 97 00  

e-post oslo@idrettsforbundet.no 

www.idrettsforbundet.no/oslo 

 

Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 
8. mai 2017 

 

 

 

 

Detaljregulering Vestlisvingen 184, Vestli skole 

  
Viser til kunngjøring på Plan- og bygningsetatens nettsider angående detaljregulering av 

Vestlisvingen 184, Vestli skole (høring fra 20.03.2017 med saksnummer 201511191). 

  

OIK mener skolen og skolegården ser ut til å legge godt til rette for idrett og fysisk aktivitet. Dette er vi 

meget positive til. Likevel har vi enkelte merknader til forslaget slik det foreligger: 

 

- I §4.3 Utforming er det foreslått følgende formulering: «Flerbrukshallen skal ha minimum 

20% transparente eller gjennomskinnelige felt i alle fire fasader». Vi minner om at denne 

typen utforming innebærer store utfordringer for de idrettsfunksjonelle egenskapene til 

idrettshallen. Spesielt problematisk er store vindusflater fra øst, sør og vest. I nesten samtlige 

tilfeller ender det med at en eller annen form for blending blir ettermontert. Vi ser ingen 

grunn til at problemstillingen ikke skal bli tatt på alvor allerede i prosjektfasen eller at 

reguleringen skal legge opp til en slik problemstilling. 

- Det bemerkes at skolebadet på tomten vil bli nedlagt og at denne funksjonen er tenkt erstattet 

i det planlagte bydelsbadet på Stovner. OIK mener et nytt bydelsbad vil være langt bedre egnet 

til idrett enn det gamle skolebadet. Vi ser det derfor som en akseptabel løsning at skolebadet 

ikke erstattes innen planområdet. 

- Det bemerkes at en 7’er-bane med kunstgress ville begrenset bruksmulighetene i 

uteområdene. Etter vår mening hadde skolegården tålt en 7’er-bane for fotball (48x30 

m/52x34m inkl sikkerhetssone), men blir uteområdene likevel planlagt til andre formål bør 

det vurderes Sport Court1 eller tilsvarende som underlag på noen av ballbanene. Det bør i så 

fall legges til rette for flere ulike idretter som basket, innebandy, håndball og/eller volleyball. 

- Deler av skolegården bør også vurderes tilrettelagt for skateboard, ikke nødvendigvis som et 

rendyrket skateanlegg, men med elementer det er mulig å gjøre triks på selv om de opprinnelig 

har en annen funksjon (kanter, benker, avsatser, trapper osv)2. 

- Som bemerket ved oppstart mener OIK at det er stort behov for rom tilrettelagt for dans, 

kampsport o.l. i området. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget 

Generalsekretær     Anleggsrådgiver 

                                                        
1 http://www.unisport.com/nb/produkter/sport-court-0  
2 For inspirasjon, google «skateboard spots»  


