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Oslo SV vil prioritere bad, breddeidrett, bedre turveinett og barn og unge i neste rullering av 3 

behovsplan for idrett og friluftsliv. 4 

Forslag til ny behovsplan for idrett og friluftsliv for de neste ti årene blir lagt frem av byrådet til 5 

høsten. Den kartlegger behov for nye idrettsanlegg, turveier og friluftslivsområder for byens 6 

befolkning. Den forrige behovsplanen synliggjorde at Oslo mange steder har et stort underskudd av 7 

tilbud til barn og unge og at vi har lavest anleggsdekning i landet per innbygger. Denne kunnskapen 8 

har gjort det mulig for bystyreflertallet å starte arbeidet med å bygge flere anlegg og legge bedre til 9 

rette for turveier og skilting i Oslo-Marka.  Oslo SV ønsker å styrke dette gode arbeidet i forbindelse 10 

med den nye behovsplanen. 11 

Oslo SV legger vekt på å tilrettelegge for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrett og friluftsliv, 12 

uavhengig av kjønn, etnisitet, alder eller økonomi. Idretten og friluftslivet er felleskapsarenaer som 13 

gir grunnlag for gode liv. Fellesskapets ressurser må derfor brukes på en slik måte at det favner mer 14 

enn et lite mindretall. Oslo SV ønsker at bystyret skal vedta en behovsplan hvor man tilrettelegger for 15 

idrett og friluftsliv for de mange, og ikke for de få. 16 

Med SV i byråd har vi de siste årene fått til et stort og viktig løft for osloidretten. Vi har sørget for 17 

gjennomføring av mange planlagte prosjekter som hadde hopet seg opp før vi tok over. Særlig har vi 18 

prioritert flerbrukshaller, kunstgressbaner, nye bad på Stovner, Manglerud og Tøyen, rehabilitering 19 

av Romsås, Nordtvedt og Holmlia bad, samt nye ishaller på Jordal og Frogner. På friluftsfeltet har 20 

opprusting av infrastrukturen på øyene i Oslofjorden, skilting og opparbeidelse av turveier i Marka 21 

blitt prioritert. Noe av dette er allerede ferdig etablert, andre vil vi kunne nyte godt av om noen år. 22 

Oslo SV ønsker å gjøre det lettere for flere å delta i fellesskapet. Funksjonsnedsettelse, dårlig råd og 23 

mangel på tilgjengelig utstyr gjør at mange ikke får mulighet til å være med. Å tilrettelegge for 24 

aktiviteter der folk bor, som skilek i parker og utlånsordninger for idrettsutstyr bidrar derfor 25 

utjevnende. I tillegg er det et mål for Oslo SV å i bedre grad legge til rette for jenters deltakelse. Oslo 26 

SV vil prioritere vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg og i tillegg bygging av nye slik at 27 

dekningen følger befolkningsutviklingen. 28 

Idrett 29 

For Oslo SV er det viktig å ta vare på det vi har. Vi vil prioritere vedlikehold og heving av standard på 30 

eksisterende idrettsanlegg, fremfor å bygge helt nytt når det er mulig.  31 

Oslo SV prioriterer å bygge idrettsanlegg som legger til rette for idrettsaktiviteter for barn og unge og 32 

for breddeidretten, ikke først og fremst legge til rette for anlegg som oppfyller standarder for 33 

internasjonale konkurranser. Slik får vi råd til mer. I dag er anleggsdekningen svært knapp og vi vil 34 

derfor legge til rette for at anlegg skal kunne brukes til flere idretter, til forskjellige aktiviteter på 35 

forskjellige tider av døgnet og brukes hele året i så stor grad som mulig. Dette innebærer belysning 36 

som gir mulighet for bruk på kveldstid utendørs, kunstgressbaner med undervarme eller mulighet for 37 

kunstis på vinteren og flerbrukshaller som også har arealer for dans og kampsport.  38 



Forurensning fra granulat på kunstgressbaner er et miljøproblem. Oslo SV mener at gummigranulat 39 

må fases ut på sikt og at Oslo må gå foran og bidra til utvikling av gode, miljøvennlig alternativer. Ved 40 

rehabilitering og etablering av nye kunstgressbaner bør det der dette er mulig brukes miljøvennlig, 41 

nedbrytbart granulat eller være granulatfrie baner. 42 

Oslo SV vil lytte til innspillene fra idretten og bydelene i prioritering av anlegg. Oslo SV vil i perioden 43 

særlig prioritere rehabilitering av byens bad, flerbrukshaller, utendørs kunstisflater, 44 

basishaller/turnhaller, kunstgressbaner, friidrettsanlegg og skateanlegg, og vi vil prioritere prosjekter 45 

i områder av byen som har dårligst dekning. Anlegg nær kollektivknutepunkt, kan avlaste for større 46 

områder og ikke bare brukes av nærområdet. I løpet av perioden skal det utredes nytt bad i Oslo sør. 47 

Oslo SV vil i tillegg til anlegg, avsatt til organisert idrett, passe på at det blir publikumstid på anlegg 48 

som egner seg for det og at det opparbeides løkker, ballbinger, nett, basket kurver og liknende som 49 

er fritt tilgjengelig for alle. 50 

Friluftsliv 51 

Friluftslivet i Oslo består i svært høy grad av egenorganisert aktivitet og blir i mindre grad enn 52 

idretten representert av organisasjoner og talspersoner. Samtidig er friluftsliv, som fotturer i skog og 53 

mark, den aktiviteten som flest Oslo-folk deltar i regelmessig. Oslo SV mener det trengs et løft for å 54 

få enda flere til å delta i friluftsliv og vil vi bidra til å styrke frivilligheten på dette området. Oslo SV 55 

ønsker derfor at det opprettes bydelsvise samarbeidsutvalg for friluftsliv (FSU) i alle bydeler etter mal 56 

fra de bydelsvise samarbeidsutvalgene for idrett. 57 

Oslo SV vil understreke at det viktigste bidraget til bevaring av Oslo-Marka er ved at flest mulig av oss 58 

bruker den. Vi vil fortsatt prioritere etablering av turveier i byggesonen, langs vassdrag og ved 59 

fjorden og samtidig sørge for at høyresidens forslag til aktivitetssoner ikke blir realisert. Oslo SV vil at 60 

Oslo skal være en mer aldersvennlig by hvor det skal oppleves enkelt å ha en aktiv fritid. Siden 61 

turveiene er et lavterskeltilbud som når de fleste brukergrupper er det viktig at hovedturveinettet i 62 

byggesonen bindes sammen innen 2030. For å nå dette målet må innsatsen trappes opp. Oslo har 63 

noen av sine mest populære turveier langs vassdrag og der det er mulig ønsker vi å åpne vassdrag og 64 

etablere tilliggende turveier og stier. 65 

I Oslo har vi de siste tiårene tilrettelagt for friluftsliv i marka med skiløyper, badevannsområder, 66 

turveier og sportsstuer. Oslo SV mener det er viktig å sikre vedlikehold av denne infrastrukturen.  67 

Oslo SV vil i planperioden prioritere tilrettelegging og videreutvikling av avgrensede innfallsporter til 68 

Marka slik som Ulsrudvann, Sognsvann og Badedammen/Steinbruvann. Det er et mål for Oslo SV å 69 

redusere terskelen for deltakelse i friluftsliv og vi mener det bør være muligheter for lån av utstyr i 70 

tilknytning til innfallsportene. 71 

Sørli gård som besøksgård vil være et flott bidrag til å få flere ut i Marka. Oslo SV vil derfor at Sørli 72 

gård skal være ferdig utviklet og i drift så tidlig som mulig i planperioden. 73 

De siste årene har det skjedd mye positivt på idrett og friluftslivsfeltet i Oslo. I den nye behovsplanen 74 

for idrett og friluftsliv vil Oslo SV fortsette satsinga på en politikk for de mange og ikke for de få. 75 


