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Planprogram med VPOR for Nedre Rommen
Viser til kunngjøring av offentlig ettersyn av planprogram med VPOR for Nedre Rommen med høring
fra 17.12.2018. Tidligere har Oslo Idrettskrets levert innspill i forbindelse med planprogrammet (PBE
saksnummer 201006924) datert 15. september 2016, og innspill i forbindelse med VPOR (PBE
saksnummer 201513309) datert 13. oktober 2017.
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, for øvre del av
Groruddalen og for byen som helhet. Vi finner anlegg for lokalidretten som fotballbaner og klubbhus,
vi finner områdeanlegg som cricketbane og turnhall, og vi finner anlegg med en byomfattende
funksjon i soft- og baseballbanen.
Rommen idrettspark er 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. For OIK er det viktigste å sikre en
bedre helhet enn dagens situasjon, og utnytte arealene til det beste for flere idretter.
Vi ser det som spesielt positivt at området øst for Håvard Martinsens vei, som lenge har vært benyttet
til næringsvirksomhet, nå skal «tas tilbake» og inkluderes i idrettsparken. OIK støtter et slikt initiativ
og mener området bør benyttes til å plassere idrettsbygg/idrettshaller så lenge det gamle deponiet ikke
gjør dette teknisk problematisk.
Vi mener et eget prosjekt i kommunal regi for idrettsparken kan være en god idé. Det er likevel viktig
at et slikt prosjekt ikke er til hinder for å se sammenhengen med nærliggende områder – spesielt når
det gjelder plassering av større bygningsmasse som idrettshall eller ishall. Det er også viktig å se
synergier mellom skole og idrettsanleggene.
For å opprettholde dagens anleggsdekning i Oslo vil 12.000 nye innbyggere isolert sett utløse et behov
for følgende anlegg:
- Én 11er-bane og én 9er-bane med kunstgress
- Én standard hallflate (håndball/innebandybane)
- To aktivitetssaler (til dans/kampidretter)
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0,5 markanlegg (eks. am.fotball, rugby, cricket eller landhockey)
0,5 spesialhall (eks. basishall turn)
0,5 kunstisbane
0,15 ishall
0,15 friidrettsbane

Det er viktig å merke seg at dette kommer i tillegg til eksisterende anlegg i området. Mengdene som er
oppgitt er å anse som teoretiske størrelser da det er vanskelig å bygge mindre brøker av de ulike
anleggstypene. Vi anbefaler at det tas hensyn til bruken av eksisterende anlegg og ikke minst hvilke
anlegg som mangler i nærmiljøet/nærområdet.
Som tidligere meddelt ønsker OIK at det videre arbeidet har 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.
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