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Oppstart av plan – detaljregulering med konsekvensutredning Paal Bergs vei 30 – 

Rustad skole 
   

Viser til kunngjøring av høring for oppstart av plan - detaljregulering med konsekvensutredning for 

Paal Bergs vei 30 -Rustad skole datert 05.01.20212 

 

Oslo Idrettskrets er idrettsråd i kommunen og er opptatt av anlegg og områder for fysisk aktivitet når 

byen planlegges for fremtiden. 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. 

 

Det er stort behov for å øke kapasiteten for flerbrukshaller i Bydel Østensjø. I behovsplan for idrett og 

friluftsliv er det lagt vekt på idrett- og skolesamarbeid som en sentral strategi for å løse utfordringen 

med underdekning på idrettsanlegg i Oslo. Skolebehovsplanen er også tydelig på at det er en 

kommunal målsetting å nyttiggjøre skolebyggene for andre kommunale formål, herunder idrett. 

 

I tråd med bystyrets vedtak om at det som hovedregel etableres flerbrukshall ved nye skoler fremfor 

gymsal, ber vi om at det utredes muligheter for å realisere en fullverdig flerbrukshall. Vi vil 

understreke at standard flerbrukshaller med aktivitetsflate på 25x45m er foretrukket for å komme 

behovet i møte. Denne halltypen gir svært gode forhold for skolenes aktivitet, og gir rammer for 

effektiv utnyttelse for den organiserte idretten. 

 

Oslo Idrettskrets mener det bør utredes hvordan en flerbrukshall med størrelse 25x45m kan innpasses 

i området som både omfatter selve skoletomten og den tilliggende idrettsparken. Konkret foreslår vi at 

det bygges flerbrukshall sammen med barnehage/klubbhus i idrettsparken, og viser til grepet som ble 

gjort for å muliggjøre større skolegård og idrettsfasiliteter ved Grefsen skole. Øvrige arealer på 

grusplassen bør opparbeides til idrettsfasiliteter. Ved å se idrettsparken og skoletomten sammen åpnes 

nye muligheter som vil tjene skolen, idretten og nærmiljøet for øvrig. 
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