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Høring av planprogram med VPOR – Hasle og Valle Hovin 

 
Vi viser til høring av planprogram med VPOR for Hasle og Valle Hovin, datert 18.12.2017, og ønsker å 

komme med uttalelse i saken. 

 

Først og fremst ønsker vi å understreke at vi er godt fornøyd med involveringsprosessen det ble lagt 

opp til i forbindelse med dette planarbeidet. De ulike arbeidsseminarene har gjort at det mulig å følge 

prosessen på en god måte. 

 

Våre kommentarer til den foreslåtte planen: 

 Vi er spent på utviklingen av området der tennisanlegget og turnanlegget ligger, men det er 

viktig at disse anleggene blir videreført i minimum samme omfang i ny situasjon. Ut for de to 

alternativene er det vanskelig å si noe om hvilket alternativ som gir de beste praktiske 

løsningene. 

 Forslaget om å benytte en skatepark som flomsikring i felt 2.6 er interessant, og vi er spente på 

hvordan dette vil fungere i praksis. 

 Det er fornuftig å «rydde» og «strukturere» fotballbanene slik at arealene blir utnyttet på en 

best mulig måte. Vi er derimot bekymret for at banene ligger for tett, noe som kan gjøre den 

praktiske bruken (bl.a. vinterdrift) komplisert. Det er også vanskelig å vurdere om det er 

benyttet korrekte mål på visualiseringen av banene (spilleflate + sikkerhetssoner), noe som 

kan være spesielt kritisk når de er plassert så tett. 

 Den nordre delen av felt 3.5 er lagt opp som et sambruksareal mellom rekreasjon, aktivitet og 

idrett. Det er meget usikkert om dette vil fungere etter intensjonen, da naturgressbaner har 

meget lav utnyttelsesgrad og de fleste av uteidrettene ønsker kunstgressbaner. Vi anbefaler 

derfor at dette feltet anlegges som en kunstgressbane. 

 Vi er positive til joggeløype og andre anlegg for egenorganisert aktivitet, men nye elementer 

bør velges ut og avstemmes med Behovsplan for idrett og friluftsliv. 

 

Vi er fortsatt bekymret for utendørsidrettens fremtidige situasjon i Hovinbyen. Ofte er svaret på disse 

utfordringene at Valle Hovin skal betjene behovet til alle nye innbyggere i området. Slik planene er i 

dag er det ikke lagt opp til kapasitetsutvidelse, og det åpner seg kun muligheter hvis/når Ulvensplitten 

legges ned og Vallhall flyttes. Av den grunn kan vi vanskelig se for oss at Valle Hovin kan betjene alle 

de nye innbyggerne som flytter inn. 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget 

Generalsekretær     Anleggsrådgiver 
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