
Frogner stadion - Flerbrukshall med aktivitetsrom 
De fremtidige brukerne av anlegget ønsker dialog om utforming 

 
Vi viser til Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016 (pdf) - Vedlegg 3 Alle innkomne forslag - idrett (pdf) 
der «Frogner stadion - Flerbrukshall med aktivitetsrom» er prioritert som nummer 3 blant innmeldte 
idrettshaller, og der Judoforbundet og Badmintonkretsen er satt opp som interessenter. 
 
Selv om Norges Judoforbund og Go Dai Judo Club i mange år har stått som interessenter (vi meldte 
vår interesse i 2007), så har vi aldrig vært innbudt til samtaler om utforming av anlegget. Det er stort 
behov for et slikt anlegg. Primære brukere vil være Norges Judoforbund, Norges kampsportforbund, 
Go Dai Judo Club og Christiania Taekwon-Do klubb, som vil bruke anlegget både til klubbtrening, 
regionale samlinger, landslagstreninger og nasjonale kurs og treningssamlinger. Men vi kan ikke se at 
kampsportanlegg er tegnet inn i eksisterende planer, eller at man har intensjoner om å tilrettelegge 
tilfredstillende areal for dette. (se f.eks. ill. 1. (Spor Arkitekter AS) og eventuelt sak 200703298, Plan- 
og Bygningsetatens sider. http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200703298). 
 

 
ill.1 (utsnitt illustrasjon fra Spor Arkitekter AS) 
 
Kampsportidrettene og dans er i antall medlemmer i Oslo like store som håndball, basketball og 
volleyball tilsammen. Det er derfor en skam at kampsport/dans ikke har et eneste tilfredsstillende 
anlegg i Oslo, mens håndball, basketball og volleyball har over 50 større anlegg. 
 
Det er også er ønske om flerbrukshall på Filipstad og Uranienborg. Frogner bydel har ingen 
idrettshaller (bortsett fra en privat på bygdøy), og som byens største bydel, er det stort behov for 
disse tre hallene. Men når det allerede er en håndballhall i randsonen av Frognerparken (på Skøyen 
skole), anser vi det som naturlig at flerbrukshallen på Frogner kan tilrettelegges for kampsport, dans, 
friidrett og skole-ballspill, mens flerbrukshallen på  Filipstad kan profileres for håndball/basket, og 
flerbrukshall på  Uranienborg tilrettelegges for skole-ballspill og turn (det er en aktiv turnforening 
med over 300 medlemmer på skolen, som hvert år må avvise mange som ønsker å begynne med 
turn).  Siden ishallen og flerbrukshallen vil legges på friidrettsdelen av Frogner stadion, så er det også 
naturlig at man ivaretar friidrettens interesser ved å tilrettelegge for friidrett i flerbrukshallen på 
Frogner, slik at ikke bydelen skal miste tilbudet om friidrett. 
 
Dette betyr at man kan grave seg 5-6 meter lenger ned i grunnen, og ettersom kampsport ønsker 
dagslys inn i treningslokalene, mens ballidrettene ikke ønsker sollys, så bør man legge kampsport og 
dans øverst (se ill. 2) med store vindusflater. Samtidig vil man ved å  legge ballhallen lavere enn 
ishallen, kunne få en 100 meter sprintbane fra flerbrukshallen inn under ishallen, som eventuelt også 
kan brukes til bueskyting, pistolskyting, og tilløp for turn og lengdehopp. Med lagringsplass for 
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friidrett og turn-rekvisitaer og eventuelt en skumgrop, vil da anlegget være et allsidig anlegg tilpasset 
friidrett, turn, innefotball, innebandy, kampsport, dans og de andre idrettsmiljøene i nærområdet.  
 

 
ill.2 (basert på illustrasjon fra Spor Arkitekter AS) 
 
Vi ønsker selvsagt helst alternativ 4, som er bedre tilpasset kampsport, og der helårssvømming også 
er integrert i anlegget, men vi vet ikke om det politisk er mulig å realisere en slik løsning så lenge 
Høyre fokuserer på ishall. Dersom Bymiljøetaten insisterer på å gå videre med planforslaget som er 
lagt frem for ishall og flerbrukshall, ser vi en løsning der kampsport kommer inn i flerbrukshallen som 
et tilfredstillende alternativ, forutsatt at vi ikke (som vanlig) ender opp med et mindre areale i 
kjelleren med lavt under taket og søyler i spilleflaten.  
 
For at kampsport anlegget skal kunne brukes som riksanlegg ønsker judoforbundet tre faste matte-
arealer på 16*16 meter (tilsammen 16*48 meter) i tillegg til tilskuerområde langs mattene, og noen 
mindre rom på 8*12 m med parkett og speilvegger for forms/kata-trening og dans (i den grad det er 
ledig kapasitet). Dette passer meget godt inn på toppen av en 24*44 m flerbrukshall, men gir 
sannsynligvis ikke plass til garderober. Disse må da legges inn under ishallen. 
 
Størrelsen er også i tråd med antall medlemmer i de to klubbene som primært vil være brukere i 
tillegg til Judoforbundet. De to klubbene har i dag rundt 600 medlemmer, men vil med et 
tilfredsstillende anlegg på Frogner sannsynligvis raskt ha mer enn 1000 medlemmer. 
 
Vi ber om en dialog der nødvendige tillegg til planskissen/planforslaget kan arbeides frem som 
ivaretar kampidrettenes behov, før detaljplanlegging settes i gang basert på eksisterende tegninger. 
 
Vi ber om rask tilbakemelding så ikke vi forsinker prosessene med prosjekteringen av Frogner 
Idrettspark unødig. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
...... ....... ........  
 
Bjørn Solheim 
Leder ISU st.Hanshaugen 
Leder Go Dai Judo Club 
 
 


