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Høring av planprogram for Haugerud og Trosterud
Vi viser til deres brev datert 30.05.2017, om kunngjøring av offentlig ettersyn av planprogram for
Haugerud og Trosterud, og ønsker å komme med våre innspill i saken.
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 områder der det legges opp til en betydelig vekst i
antallet innbyggere.
I planprogrammet for Haugerud og Trosterud mener Oslo Idrettskrets det er viktig at den eksisterende
kapasiteten i idrettsanleggene beholdes, og at det samtidig legges til rette for videre vekst. Dette er
nødvendig, både for å betjene gamle og nye innbyggerne på Haugerud/Trosterud, men også for å nå
nye målgrupper med nye aktiviteter.
Oslo Idrettskrets mener det må lages en idrettspark som bygger videre på de gode egenskapene til
dagens idrettspark. En av de viktigste kvalitetene er at flere idretter eksisterer i et felles idrettsmiljø.
Derfor er det viktig at den nye idrettsparken blir minst mulig fragmentert. De ulike anleggene bør
planlegges med utgangspunkt i «klubbhusfunksjoner» som kiosk, minglearealer, møterom og
klubbkontor. De sosiale funksjonene er viktige for å skape et trygt og levende idrettsmiljø på tvers av
de ulike aktivitetene.
Det er viktig at «motorene» i idrettsparken, med fotball ute og hallidretter inne, får en sentral
plassering. Samtidig er det viktig å opprettholde bredden i tilbudet ved at det settes av plass til
aktiviteter som kampidrett og dans inne, og tennisbaner, cricketpitch/isflate, skateanlegg og anlegg for
uorganisert idrett ute.

Konkrete innspill til alternativene
Oslo Idrettskrets støtter planprogrammets fokus på sambruk mellom skole og idrett, og mener dette
vil være et gode for brukere av området på både dagtid og kveldstid.
Av de foreslåtte alternativene mener vi alternativ 2 har størst potensial til å møte idrettens ønsker.
Imidlertid mener vi at Esso-tomta må tas i bruk, og at det må legges til rette for at arealene ned mot
krysset Tvetenveien/Dr. Dedichens blir utnyttet på en god måte.
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Ut fra forslaget som foreligger er det utfordrende å lese hvor mye av bygningsmassen som vil kunne
benyttes til idrettsformål. Denne usikkerheten er spesielt kritisk for de mindre inneidrettene som dans
og kampidretter. Dette kan løses ved at planprogrammet ikke får for stramme rammer. Disponering av
arealene mellom ute- og inneidretter bør kunne bestemmes senere, ved detaljprosjektering av
idrettsarealene.

Nedetid under byggeprosess
Av erfaring fra andre steder i byen vet vi at det er mulig å leve med midlertidigheter én sesong, kanskje
to. Når det gjelder idrettsaktivitetene på Haugerud er det noen som fint kan leve med noe erstatninger
andre steder i byen for en periode, mens andre aktiviteter har en så lokal profil at det ikke vil gi
mening å flytte dem midlertidig.
Vår største bekymring er at de mest sårbare miljøene står i fare for både å miste eksisterende utøvere
og slite med rekruttering av nye. Det er verdt å huske at demografien i området gjør de lokale
idrettslagene adskillig mer sårbare enn klubber andre steder i byen. Riktig nok finnes det rom innenfor
idrettens interne fordelingsprosesser for å gjøre tiltak som kompenserer for bortfall av treningstid i en
anleggsperiode, men vi vil likevel bemerke at disse løsningene innebærer adskillig mer reising for
utøverne og flere sesonger med «hjemmekamper på bortebane». Vi ber derfor om at det planlegges
med flest mulig erstatningsløsninger i nærmiljøet, og at nedetiden blir så kort som praktisk mulig.

Avslutningsvis håper vi prosjektet fortsetter den gode dialogen med lokalidretten, og at det samtidig
lages en god prosess med BYM og andre relevante etater slik at prosjekterings- og budsjettprosesser
sikrer gode løsninger og god framdrift i planene.
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