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Foreløpige innspill til utvikling av Grønlikaia 
 

Vi viser til møte avholdt 27. februar 2020 der vi ble invitert til å fortelle om idrettens behov ved 

utvikling av Grønlikaia. Følgende er et foreløpig innspill da vi ønsker å levere skriftlig innspill ved 

kommende offentlige høringer i tillegg. 

 

Generelt 

Oslo Idrettskrets er osloidrettens felles interesseorganisasjon og vi representerer 636 idrettslag med 

276.942 medlemskap. Til sammen er det tilbud innen 150 ulike idrettslige aktiviteter i spennet fra 

fotball, med 33.754 aktive medlemmer, og ned til dragbike (motorsport) og dragebåt (padling), med i 

underkant av 20 aktive medlemmer. 

 

Oslo Idrettskrets er opptatt av at idrettsanlegg 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 av 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. 

 

Hvordan vi tenker idrettsanlegg 

I strategisk arbeid med utvikling av anleggsparken tenker vi at det finnes tre «nivåer» av anlegg: 

- Lokale anlegg – Dette er «melk og brød-anlegg» som betjener de mest populære idrettene 

og som bør finnes i hvert nærmiljø, dvs i hver delbydel så langt det er praktisk mulig. Typiske 

anlegg i denne kategorien er fotballbaner, idrettshaller og aktivitetssaler. 

- Områdeanlegg – Dette er gjerne spesialanlegg som betjener en enkelt idrett og i noen 

tilfeller et lite utvalg idretter. Hvis vi deler byen i f.eks. fire eller fem områder, bør hver av 

disse områdene ha et slikt anlegg. Eksempler på anlegg i denne kategorien er basishall for 

turn, svømmeanlegg, landhockeybane og bane for amerikansk fotball. 

- Byomfattende anlegg – Dette kan innebære ulike kategorier anlegg; som oftest er det 

spesialanlegg for en liten idrett, men det kan også være «arrangementsanlegg» som byen bare 

trenger ett av. Eksempler på anlegg i denne kategorien er softball-/baseballbane, friidrettshall 

eller arrangementsanlegg for inneidretter (med mange tilskuerplasser). 

 

I prioritering av nye anlegg er det vanlig å se til de de ulike anleggskategorienes demografi. Fra 

kommunens side er det fokus på aktiviteter som treffer barn og unge generelt og aktiviteter som treffer 

jenter spesielt. Vi gjør ingen større gjennomgang av anleggskategoriene her, men som vedlegg finner 
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dere to ulike grafer; en som viser kjønnsfordeling per anleggskategori og en som viser andel barn og 

unge (definert som 6-19 år) per anleggskategori. 

 

Idrettsanlegg i Oslo indre øst  

I området umiddelbart rundt Grønlikaia er det få idrettsanlegg. Den nærmeste litt større idrettsparken 

finnes på Jordal, ca 30 min gange fra Grønlikaia ifølge Google Maps. Her er det to ishaller, en 

idrettshall, en 11er-bane fotball (brukes også til amerikansk fotball), et kampidrettsanlegg og et 

skateanlegg. I umiddelbar nærhet finnes også 7er-banen for fotball på Klosterenga.  

 

I området rundt Tøyen finnes det idrettshall i Vahls gate, fotballbane/kunstisbane ved Vahl skole, 

idrettshall ved Munchmuseet, 11er-bane for fotball på Caltexløkka og Tøyenbadet. Noe lenger unna, i 

området rundt Valle Hovin og Hasle, finner vi flere idrettshaller, flere fotballbaner, kunstisbane på 

Valle Hovin og turnhallene til Oslo Turnforening. 

 

Av andre anlegg kan også Gamlebyen Skatepark nevnes. Anlegget er bygget av ildsjeler i  

Gamlebyen Sport og Fritid rundt og under Dyvekes bro. Det kan også nevnes at det finnes et bredt 

idrettstilbud på Ekeberg/Bækkelaget, men disse krever noe mer reising. 

 

Konkrete innspill og foreløpig prioritering 

Som forutsetning her legger vi til grunn at det kommer en idrettshall i forbindelse med ny skole i 

Bjørvika. Vår foreløpige prioritering er som følger: 

1. Aktiviteter med tilhørighet på vannflaten. Dette inkluderer brygger som sikrer enkel tilgang til 

vannflaten, mulighet for lagring av båter og klubbhusfunksjoner som kan fungere som en 

sosial møteplass. 

2. En mindre fotballbane for lokal aktivitet (gjerne 7er-bane, men kanskje helst en 9er-bane). 

Hvis plassen tillater det, kan banen kombineres med «Friplassen» en slags miniversjon av en 

friidrettsbane. 

3. Aktivitetssaler som kan skape liv til førsteetasjene. Disse kan fylles med aktiviteter som 

boksing, bordtennis, bryting, dans, fekting, judo, kampsport og kickboksing – alt etter det 

lokale behovet. 

4. I den grad det er plass til et større innendørsanlegg anbefaler vi en basishall for turn. 

 

I møtet ble det så vidt snakket om mulighetene for et større «signalanlegg» som kunne skape liv i 

området. Her er det nærliggende å foreslå et større arrangementsanlegg for inneidrettene. Likevel har 

et slikt forslag utfordringer når det kommer til kommunal finansiering, da et slikt anlegg ikke er øverst 

på prioriteringslistene slik situasjonen er i dag. Da måtte det eventuelt finansieres på andre måter enn 

over kommunale idrettsbudsjettet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget 

Generalsekretær     Anleggsrådgiver 



Vedlegg 
 

 
 

 
 
Uteanlegg sommer: Amerikansk fotball, cricket, fotball, 

lacrosse, landhockey, rugby. 

Div. i marka: Hundekjøring, orientering, ryttersport, ski, 

skiskyting, snowboard, sykkel, triathlon 

Idrettshaller: Badminton, basket, cheerleading, futsal, 

håndball, innebandy, roller derby, volleyball 

Aktivitetssaler: Boksing, bordtennis, bryting, dans, 

fekting, judo, kampsport, kickboksing, styrkeløft, 

vektløfting 

Fjordaktiviteter: Dykking, padling, roing, seiling, 

vannski 

Basishall: Gym og turn 

Svømmeanlegg: Stup, svømming, synkronsvømming, 

triathlon, vannpolo, undervannsrugby 

Friidrettsanlegg: Friidrett 

Tennisanlegg: Tennis 

Klatreanlegg: Klatring 

Ishaller: Ishockey, kortbane, kunstløp, rinkbandy 

Kunstisanlegg: Bandy, hurtigløp skøyter 

Annet: Diverse mindre idretter 
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