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Oppstart av planarbeid for Nedre Rommen
Viser til kunngjøring av oppstart av planarbeid (VPOR) for Nedre Rommen med høring fra 09.10.2017
(deres saksnummer 201513309). Følgende ble også spilt inn i forbindelse med forslag av planprogram
for Nedre Rommen som var på høring høsten 2016 (deres saksnummer 201006924).
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.
Rommensletta idrettspark er en viktig møteplass for idretten i området. Idrettsanleggene og de
tilstøtende friområdene er viktig for å få lokalbefolkningen til å være aktive. Idrettsparken huser i dag
flere ulike typer anlegg som alle har en viktig funksjon, både for lokalmiljøet og byen som helhet. Vi
finner anlegg for lokalidretten som fotballbaner og klubbhus, vi finner områdeanlegg som cricketbane
og turnhall som er viktig for hele Groruddalen, og vi finner anlegg med en byomfattende funksjon i
soft- og baseballbanen.
I forslaget til planprogram for Nedre Rommen ble det lagt opp til at området vest for dagens
idrettspark, som i dag benyttes til næringsvirksomhet, «tas tilbake» og inkluderes i idrettsparken. OIK
støtter et slikt initiativ og mener området må brukes til å plassere idrettsbygg/idrettshaller. Dette vil
også gi muligheter for å skape et sammenhengende, åpent areal vest i planområdet som kan benyttes
til utendørsidretter.
I det videre arbeidet bør det være fokus på å skape en bedre helhet av den eksisterende idrettsparken
slik at de ulike anleggene ikke bare oppleves som frittstående elementer plassert i det samme området.
Det må jobbes for å bedre tilbudet til den eksisterende befolkningen, men det må også tas hensyn til at
flere tusen nye innbyggere i området skaper et økt behov.
OIK anbefaling er å dyrke idrettsparken som et møtested for flere ulike idretter og aktiviteter. Sosiale
funksjoner som klubbhus bør bli plassert på en slik måte at det fungerer som en møteplass for alle
typer aktiviteter, både for organisert idrett og for uorganisert aktivitet. Det er også vår anbefaling at
idrettsparken ses i sammenheng med områdene i nær tilknytning til planområdet. Dette gjelder blant
annet skogen i øst, grusbanen og golfbanen i nord, friidrettsbanen og skatehallen i sørøst.
Rommen idrettspark et av få steder i byen som har muligheter til å huse både lokale anlegg,
områdeanlegg og byomfattende anlegg. Med en utvidelse mener vi det bør være plass til en
videreutvikling med elementer fra alle disse tre anleggskategoriene.
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I det videre arbeidet har OIK følgende prioriteringer for utviklingen:
Det primære fokuset er at eksisterende funksjoner videreføres. Ved en eventuell flytting av
anlegg skal nytt anlegg være på plass før eksisterende legges ned.
Videre må idrettsparken videreutvikles med flere funksjoner som en følge av Oslo
kommunes Behovsplan for idrett og friluftsliv. I den videre utviklingen må det legges til
rette for en trinnvis utvikling slik at ikke alle investeringene må tas på ett år.
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