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Høringssvar til utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo
Takk muligheten til å avgi høringssvar i en sak som angår mange ungdommer i Oslo. Først og fremst
mener vi det er positivt at en så stor gruppe som skaterne utgjør, nå får gode anlegg å drive sporten
sin i. Det er på tide at også de egenorganiserte idrettsgruppene nå blir prioritert, og det setter vi pris
på at dere nå gjør.
Sentralt Ungdomsråd opplever at utkastet til plan virker som et gjennomarbeidet utkast, der dere
søker å ta hensyn både til skaternes behov for tilgjengelige, gode anlegg og hensyn til andre berørte
parter. Det tror vi er viktig for at det ikke skal bli et høyere konfliktnivå rundt skateanleggene, noe
alle taper på.
Fokuset på lett tilgjengelige anlegg og spots støttes, vi mener de store anleggene lett bør kunne nås
med kollektiv transport fra hele byen. Sentralt ungdomsråd er opptatt av at inngangsprisen for å
komme inn på de store innendørsanleggene ikke blir for høy. Skating bør være en sport for alle,
uavhengig av foreldrenes inntekt.
Vi støtter også en spredning av streetspotsene, slik at det finnes over hele byen. Vi ser at når det
gjelder planlagte streetspots er det langt for ungdommene i Søndre Nordstrand. Der bør det også
prioriteres noen mindre streetspots/anlegg. Dersom man velger å legge små anlegg eller spots ved
skoler, kan det være relevant å vite at disse lett kan forstås som å «tilhøre» skolen og elevene som
går der Det er viktig å sikre tilgjengelighet og tilhørighet til spotsene for alle ungdommer i
nabolaget/bydelen, også for å unngå hærverk. Vi støtter også forslaget om å se etter gamle bygg som
kan brukes til skateanlegg. Det er fint å kunne bruke anlegg for skatere til å revitalisere bygg som står
ubrukt, samt tenke gjenbruk og miljø.
Å legge til rette for skatere når nye byrom skal utformes, krever koordinert prioritering fra flere
instanser. Vi håper hensynet til skatere vil integreres i planer når gater og byrom rehabiliteres og
planer for byen utvikles. Når man planlegger utvikling av nye områder må man huske på
tilrettelegging for skating på lik linje med andre anlegg, noe vi ser dere nå gjør på Filipstad. Vi håper
plan om nytt stort uteanlegg senest kommer inn i den neste plan for idrett og friluftsliv.
Til slutt vil vi gi honnør for at dere har hatt et så stort fokus på dialog med ungdom fra skatemiljøet i
utviklingen av dette utkastet til skateplan. Det er viktig at de som skal bruke anleggene blir tatt med
på råd i utformingen, og gjerne byggingen, av anleggene. Slik får byen anlegg som kan brukes av
mange og som det er verdt å være stolte av.
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