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Planprogram med veiledende plan for offentlige rom 
   

Viser til kunngjøring av planprogram med veiledende plan for offentlige rom datert 12.08.2019. 

 

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. 

  

Uteanlegg 

Den største utfordringen i Hovinbyen er å finne plass til utendørsanlegg av en viss størrelse. For dette 

konkrete området vil vi anbefale at det settes av arealer til et komplett friidrettsanlegg (400 meter 

løpebane og tilhørende fasiliteter) og/eller et sykkelanlegg som pumptrack/BMX-bane. I tillegg er det 

et stort behov for fotballanlegg da de nærmeste anleggene er fullt utnyttet allerede før utbyggingen av 

flere boliger. Det er et spesielt behov for 11er-baner da denne banestørrelsen gir stor fleksibilitet når 

det skal legges til rette for ulike aldersgrupper. 

 

Inneanlegg 

Når det gjelder inneanlegg ser vi først og fremst behov for anlegg tilpasset mindre arealkrevende 

idretter, herunder: 

- Boksing 

- Bordtennis 

- Bryting 

- Dans 

- Fekting 

- Judo 

- Kampsport 

- Kickboksing 

- Sykkel (spinning) 

 

Felles for idrettene er at de krever typisk to eller flere aktivitetsflater med fritt gulvareal på ca 12x12 

meter, fri takhøyde på 3,5 til 4 meter. I tillegg er det behov for tilhørende garderobefasiliteter og sosial 

sone. 

 

Denne type anlegg kan gjerne plasseres i førsteetasjer der arealene ville skapt dårlig bokvalitet og/eller 

i arealer som har for lav kommersiell verdi til at det vil være mulig å drive næringsvirksomhet. Vi 

mener slike idrettsarealer vil være med på å skape aktive førsteetasjer med mye aktivitet på 

ettermiddag/kveld/helger og bidra positivt til nærmiljøet. 
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Det bør også være aktuelt å vurdere større innendørsanlegg som idrettshall eller ishall. 

 

Øvrige innspill 

I tillegg bør det være rom for å skape anlegg for aktiviteter av mer egenorganisert karakter i området. 

Eksempler på dette kan være: 

- Joggeløype med mykt underlag 

- Klatrevegg 

- Kunstisbane (gjerne kombinert med kunstgress om sommeren) 

- Rulleskiløype 

- Skatepark 

- Skiløyper med kunstsnø 

- Utendørs aktivitetspark med treningsapparater 
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