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Oppstart av detaljregulering for Frysjaveien 31 (Frysja skole)
Vister til kunngjøring av oppstart av detaljregulering for Frysjaveien 31 (Frysja skole) med høring fra
06.11.2017 (PBEs saksnummer 201709746).
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.
Oslo Idrettskrets mener idrettshaller ved nye skoler må bygges som en «standard idrettshall», det vil si
med aktivitetsflate som tilsvarer én håndballbane pluss sikkerhetssoner. Denne typen idrettsanlegg gir
langt bedre idrettsfunksjonell bruksverdi da den er tilpasset flere idretter enn en mindre idrettshall.
Den ventede befolkningsveksten i området taler absolutt for en hall med størst mulig brukspotensial.
På dette punktet støtter vi PBEs kommentar om at det må velges et alternativ som innebærer
«standard idrettshall».
I tillegg mener vi at hallen må planlegges på en slik måte at det er mulig å drifte hallen separat fra de
øvrige delene av skolen på kveldstid og i helger. Hallen bør også inneholde en enkel tribune/galleri og
en liten kiosk for salg av kioskvarer.
Om mulig bør det undersøkes om andre av skolens arealer, som aula eller musikkrom, kan benyttes til
aktiviteter som kampidretter eller dans.
I dokumentet «PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøte» har vi ikke klart å finne noe
anbefalt alternativ, men vi registrerer at «stedsanalysen» fremhever alternativ D som forslagstillers
hovedalternativ/foretrukne alternativ. Oslo Idrettskrets ønsker ikke et alternativ som legger opp til
idrettshall mindre enn en «standard idrettshall». Av den grunn kan vi ikke anbefale alternativ D.
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