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Skullerud – Planprogram med veiledende plan for offentlige rom (VPOR)
Vi viser til kunngjøring datert 25.06.2018 som omhandler planprogram med veiledende plan for
offentlige rom (VPOR) for Skullerudområdet.
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.
Den søndre delen av bydel Østensjø har et stort behov for en idrettshall og en basishall for turn. Oslo
Idrettskrets mener slike anlegg primært plasseres sammen med en skole eller i umiddelbar nærhet av
en skole. Når det gjelder idrettshallene bør disse ikke planlegges med store vindusflater inn til selve
hallrommet. De idrettsfunksjonelle kravene til en idrettshall vil komme i konflikt med en slik
utforming, og i de fleste idrettshaller hvor dette er gjennomført har man i ettertid vært nødt til å
blende ned vinduene igjen. Vi anbefaler derfor at det søkes andre måter for å skape liv på bakkeplan.
En rapport utarbeidet av Norges Idrettshøgskole (Säfvenbom & Jordalen, 2017) på oppdrag fra
Bymiljøetaten viser at ungdom i Oslo ønsker et bredere idrettstilbud. De «tradisjonelle idrettene» er
riktignok populære, men også aktiviteter basert på akrobatikk (f.eks. turn), kampidretter (f.eks.
boksing, judo, bryting) og dans blir sett på som attraktive. For å muliggjøre et bredere idrettstilbud i
området foreslår vi at det ikke bare legges til rette for en idrettshall og basishall, men at noen av de
minst attraktive førsteetasjene benyttes til ikke-arealkrevende idrettsaktiviteter, f.eks. dans eller
kampidretter. Dette krever fritt gulvareal på ca 15 x 15 m med 3,5 til 4 m takhøyde (gjerne flere slike
kvadrater tilstøtende). I tillegg er det behov for tilhørende garderobefasiliteter. Det er ønskelig at Oslo
kommune eier disse seksjonene, men det kan også inngås lengre leieavtaler.
Når det gjelder tilgangen til marka er det viktig at planene legger opp til en enkel og logisk adkomst fra
T-banen/bussterminalen til området rundt Skullerudstua. Dette gjelder spesielt vinterstid da
skistadion ved Skullerudstua benyttes mye til både organisert trening og som utgangspunkt for
uorganiserte aktiviteter.
Vi ser det dessuten som viktig at det legges til rette for videre drift av klatresenteret, et anlegg som er
med på å skape bredde i idrettstilbudet i Oslo.
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