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Lørenveien 64 med flere (Løren aktivitetspark)
Viser til kunngjøring av offentlig ettersyn i forbindelse med oppstart av detaljregulering Lørenveien
64 med flere med høring fra 16.03.2019.
Under punktet VPOR Løren og Økern i kapittel 2.1.1 heter det: «Flerbrukshallen bør få mange
brukergrupper og glassfasader for å aktivisere byrommet omkring.»
Oslo Idrettskrets mener at reguleringsforslaget ikke skal legge føringer for hvilke brukergrupper som
skal benytte seg av hallen. Anlegget vil være en del av kommunens totale anleggsmasse og hva som er
hensiktsmessig bruk kan variere over tid. Dette bør bestemmes etter at anlegget står ferdig.
Oslo Idrettskrets mener det vil være svært uheldig om selve hallrommet i idrettshallen får store
glassflater. Typiske hallidretter, der flere utøvere forholder seg til et objekt i bevegelse, er sensitive for
variasjoner i lysforholdene. De fleste har som krav om at lystet i hallen er jevnt over hele hallflaten.
Større glassflater vil dermed være direkte i konflikt med idrettsfunksjonelle krav til anlegget. Vi ønsker
heller at det er andre typer aktivitetsrom eller sosiale rom som henvender seg ut mot parken. Et
eksempel på dette kan være aktivitetssaler for kampidretter og/eller dans. Denne anleggstypen
betjener idretter og aktiviteter som ikke er like sensitive for ujevnheter i lystet.
I kapittel 2.1.2 PBEs kommentar er det nevnt behovet for et større publikumsanlegg for håndball.
Oslo Idrettskrets anser ikke dette prosjektet som en aktuell kandidat for et større publikumsanlegg og
støtter dermed PBEs betraktninger.
I kapittel 4.1.2 refereres det til en gammel versjon av KUDs veileder for idrettshaller. Siste utgave ble
utgitt i 2016 (V-0989) og denne bør legges til grunn for videre arbeid. Anbefalt størrelse for en
standard idrettshall er fritt gulvareal på 45x25 meter.
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