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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Lohavn felt D2
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på høringssaken om Lohavn felt D2. Saken ble behandlet på SUR-møte 14.09.2021.

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Overordnet mener vi at det er viktig å prioritere utbygging og utbedring av de
skolebyggene som vi allerede har.  Vi ønsker å påpeke at det er flere
skoleprosjekter i skolebehovsplanen som er påbegynt, men ikke fullført.

Vi mener plassering av en skole i Bjørvika kan skape utfordringer mtp. tryggheten,
både for ansatte og elever, særlig på grunn av trafikken og nærheten til fjorden.

Hvis man ønsker å bygge en skole på dette området, er det nødvendig at man har
sikkerhetstiltak som gjør at elever skjermes fra badeområder, fjorden og veier.
Plassering av lekeplasser og -stativ må vurderes, og det vil være behov for mer
inngjerding og belysning. Støydempende skjerming mellom vei og skole mener vi
også er helt nødvendig.

Behovet for flere sikkerhetstiltak vil gjøre at elevenes trivsel på skolen kan
reduseres. Det vil også være en ekstra belastning for ansatte som må være tilstede
i skolegården. Dette må være en del av saksbehandlingen.

Siden dette er tenkt til å være en skole med ungdomstrinn, må hele området være
trygt. Ungdom kommer til å bevege utenfor skolegården - både i og utenfor
skoletid.

Bjørvika er et område med mye utbygging og trafikk. Dette vil øke risikoen,
samtidig som elever vil føle at de går på skole som er ved en byggeplass.
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Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt

hvis dere har oppfølgingsspørsmål!

Beste hilsener fra

Sentralt ungdomsråd i Oslo
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