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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om behovsplan for idrett 
og friluftsliv 2021-2030 
 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
til behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030. Vi har delt inn våre innspill i 
undertemaene parker, byøyene, bymarka og idrettsanleggene. I tillegg har vi noen 
generelle innspill til slutt. 
 

Parker 

SUR har flere innspill til hvordan man kan tilrettelegge parkene slik at de blir mer 
attraktive for ungdom. Vi mener at det bør tilrettelegges bedre for å spille spill og 
være aktiv i parkområder. Det er gøy med volleyball, basketball og dødball, men for 
få steder der vi kan spille dette. Det bør også tilrettelegges for andre ballsporter, å 
kunne stå på rulleskøyter og skateboard og lignende.  

SUR mener at det må være lettere å komme seg til parkene. Med det mener vi 
hyppigere avganger i kollektivtilbudet samt trygge, tydelig markerte sykkelstier til 
parkene. Vår opplevelse er også at det i noen områder er flust av parker, mens 
andre steder ikke har noen. Vi skulle gjerne sett at det ble anlagt parker flere 
steder så alle har en park i nærheten av der de bor. 

SUR ønsker også mer tilrettelagt informasjon til ungdom om byens parkområder 
og tilbudene der. Hvis man ikke vet at det er parker nær seg, er det jo vanskelig å 
dra dit. Det er når man er ungdom at man blir kjent med byen, og det er ikke en 
selvfølge at ungdom allerede vet om byens tilbud. 

Sitteplasser og belysning er viktig. Man må ha ulike type benker, så man også kan 
være få mennesker som sitter ved bordet. Det bør være mer lys i parken fordi vi får 
beskjed om at vi ikke burde være der når det er mørkt. 

 

Byøyene 

Hovedøya er veldig populær fordi det er mulig å gjøre aktiviteter der. SUR mener 
at man kan legge opp til flere aktiviteter på de andre øyene også, slik at ungdom 
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også vil dra dit. 

Selv om det er mange steder å bade på øyene, er det er ikke så mange steder på 
øyene med etablerte badeplasser med badevakt, brygger og lignende.  Dette er 
viktig for at ungdom skal kunne bruke badesteder og få lov til å dra dit. En annen 
ting som er viktig for oss er at det finnes en kiosk eller butikk hvor man kan kjøpe 
noe å spise, som ikke er alt for dyrt. Vi foreslår at man ansetter ungdommer på 
kioskene på byøyene.  

Vår opplevelse er også at det kan være vanskelig å finne rundt på byøyene. Det bør 
derfor være bedre tilrettelagt for at man kan finne rundt med tydelige turstier og 
skilter til de ulike stedene.  

 

Bymarka 

SUR mener at det må gjøres lettere å finne rundt i marka. Det er ofte dårligere 
mobildekning her, og når man ikke har tilgang på oppdatert kart på mobilen er 
det viktig at det er godt skiltet og lett å forstå tursti-merkingene.  

SUR mener også at det bør lages flere rasteplasser med kiosker og badeplasser 
som ikke ligger så langt så langt unna, slik at man kan gå kortere turer. SUR savner 
flere valgmuligheter av ulike turer med ulikt type terreng og omgivelser. Vi vil jo gå 
tur, men vi vet ikke hvor det passer å gå for oss! 

 

Idrettsanlegg i Oslo 

SUR mener fire ting er viktig når det kommer til idrettsanlegg:  

1. Man må bruke eksisterende anlegg mer kreativt. 
2. Det må være flere flerbrukshaller og svømmehaller i sentrum. 
3. Det bør være tilrettelagt for mange ulike aktiviteter slik at alle kan gjøre det 

de vil som skating og klatring. 
4. Det må sørges for at tiden fotball- og håndball-lag får i hallene ikke 

skjevfordeles. Guttenes lag får ofte mye mer tid. 

Vi vil utdype disse fire: 

1. SUR er opptatt av at man må bruke anlegg som allerede eksisterer på flere 
måter. For eksempel kan fotballbaner bli skøytebaner om vinteren.  

2. SUR ønsker flere flerbrukshaller i sentrum. Erfaringen vår er at man i for 
eksempel håndball må kjøre langt ut av Oslo for å være med, og det 
begrenser muligheten til å delta fordi ikke alle har mulighet til å bli kjørt dit. 
SUR ønsker seg også flere svømmehaller i indre Oslo som er billige og 
offentlige og mener at det er mangel på dette i dag. Mange drar ut av Oslo 
for å bade. 

3. Det bør være tilrettelagt for flere typer aktiviteter, ikke bare de mest 
populære fritidsaktivitetene. Åpningstidene i mindre klubber er snevrere, og 
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derfor bytter mange til større klubber som driver med større idretter. Det 
gjør det vanskelig for mindre populære idretter. Av mindre aktiviteter 
mener SUR at det er stor etterspørsel etter skatehaller. De kan ikke skate på 
gaten store deler av året fordi det er mye snø og grus. Disse hallene må 
også tilrettelegges for de som ikke er proffe, da de ofte “overtar” det hallene 
som finnes. Klatring er også populært, men det er ikke så mange steder 
man kan drive med det uten at det er veldig dyrt. Mange har lyst til å klatre, 
men prisen og dyrt utstyr gjør terskelen høy. 

4. Fotball og håndball er populære sporter, men SUR mener at disse sportene 
først og fremst er tilrettelagt for gutter og at guttelag prioriteres over 
jentelag. Disse sportene bør styrkes så de ikke bare blir for guttene. Grunnen 
til at jenter går på turn og dans er ikke nødvendigvis fordi det er det de helst 
vil gå på men er også fordi det kan være vanskelig å være jente i fotball og 
håndball. 

 

Generelle innspill: 

SUR mener at det bør anlegges flere flytebrygger i fjorden og vannene i Oslo for å 
gjøre mer av vannet tilgjengelig for innbyggerne. 

SUR mener at det på alle områder må tilrettelegges for uorganiserte aktiviteter, 
mer enn i dag.  

 
Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 
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