KUNSTISBANE PÅ BOGSTAD
VIL GI LYS- OG LYDSTØY, SAMT

STORE TRAFIKALE PROBLEMER

FOR RØA, BOGSTAD OG VOKSEN-OMRÅDET

SI FRA FØR DET ER FOR SENT!
Kjære naboer i Voksenlia,
Prosjektgruppen Bogstad Vinterparadis
v/Bandyavdelingen i Røa IL avholdt i slutten av juni et
informasjonsmøte på Bogstad skole, et møte som for
øvrig ble holdt med kun en dags varsel. Slik ønsker
prosjektgruppen, med bydelsutvalgets velsignelse, å
gi inntrykk av at vi som golfbanens nærmeste naboer
har fått sjansen til å protestere.
10 millioner kroner er allerede bevilget fra kommunen til prosjektet, på tross av sterke protester fra
så vel nærområdet som by- og riksantikvaren. Derfor
haster det med å si i fra med en samlet stemme.

naboaksjonen@gmail.com eller
ring/SMS telefon 414 01 414 eller 920 57 010, og
Send en e-post til

du er med på å forhindre det som vi mener vil bety

SLUTTEN PÅ VÅRT UNIKE OG ROLIGE MILJØ HER PÅ BOGSTAD.

Bakgrunn

Bakgrunnen for møtet var at enkeltpersoner
i Røa IL, personer som gjerne selv bor i
betryggende avstand fra den planlagte
kunstisbanen, er i ferd med å trumfe
gjennom en bandy- og kunstisbane der som
golfbanens driving range ligger i dag. Lurer
du på hvor denne delen av banen skal ligge,
er det veldig enkelt; det er nemlig den delen
av golfbanen som ligger bak Bogstad skole
og parallelt med gamle Ankerveien, tett opp
til Sørkedalsveien, Statoil-stasjonen og
Bogstad Camping.
Det er for øvrig ikke hvilken som helst
størrelse det er snakk om. Hele 17.000
kvadratmeter med is skal til sammen utgjøre
det som vil bli verdens største kunstisbane,
og det i et rolig boligområde som attpåtil er
en del av den vernede Oslomarka.
For rundt et år siden mottok de fleste av oss
i området et brev fra prosjektgruppen i det
som nå har fått navnet ”Bogstad vinterparadis”. Her ble det orientert kort om
planene som vedrørte kunstis/bandybanen,
og ikke minst: Det ble understreket at det
ikke ville bli snakk om å bruke lydanlegg, ei
heller særlig grad av lyskastere. I den siste
kommunikasjonen fra prosjektgruppen er
denne argumentasjonen borte. Nå sier de
at lydanlegg vil bli brukt kun ved behov, og
at de 23 meter høye (!) lyskasterne vil bli
vendt inn mot banen. Den økte trafikken og
store problemer med parkering for pluss/
minus 500 biler under bandyturneringer er
det heller ikke tilfredsstillende redegjort for.
Mange av oss skjønte dette på et tidlig
tidspunkt. Selvfølgelig vil det bli brukt
kraftige lyd- og lysanlegg på en bane som
dette, for å spille musikk og annonsere
resultater fortløpende.

Andre alternativer bedre

Vi i Naboaksjonen mot kunstisbane på
Bogstad ser godt poenget med at barn og
ungdom trenger å ha noe å gjøre på fritiden.
Men her er det faktisk ikke snakk om en
liten løkke som foreldre kan ta barna med
på en lørdags formiddag, det er snakk om
verdens største kunstisbane på hele 17.000
kvadratmeter! Et slikt semi-profesjonelt
anlegg har ingenting å gjøre i et rolig
boligområde, og i hvert fall ikke innenfor den
fredede markagrensen.

Det er faktisk ikke slik at man må velge
mellom å enten bevare nasjonale
kulturperler som dette området og å gi barn
og unge et tilbud på fritiden. På Oslo Vest
eksisterer det i dag allerede andre veletablerte kunstisanlegg som er oppført i en
tilfredsstillende avstand fra private hjem, og
som i mye større grad tilfredsstiller kravene
til infrastruktur, eksempelvis Gressbanen og
Ullernanlegget. Røabanen burde også kunne
brukes til dette på vinterstid.

Våre argumenter mot kunstisbane på
Bogstad er som følger:
•

Høy lyd fra lydanlegget, kunstisflatene, publikum og utøvere, samt et
gulaktig lys over hele nærområdet vil være
et faktum opp til flere dager i uken, ved både
treninger og idrettsstevner. Ifølge prosjektgruppens orientering torsdag 19. juni, er det
nå også klart at banen vil bli brukt til skøytedisco, isdans, ulike turneringer etc.
•
Det er sannsynlig at anlegget vil bli
brukt til internasjonale arrangementer hvor
busslaster med utøvere og publikum fra flere
land vil innta området.
•
Anlegget vil etter all sannsynlighet gi
en markant nedgang i verdien på våre
boliger, hovedsakelig på grunn av støy og
lys, men også på grunn av den økte
trafikken i nærområdet.
•
Den samme trafikkøkningen vil
utvilsomt føre til farligere skolevei for våre
barn.
•
Banen vil, i likhet med tilsvarende
anlegg, måtte sprøytes/vannes og
prepareres med maskin om natten, noe som
i praksis betyr at nabolaget må tåle støy og
lys fra banen hele døgnet. Prosjektledelsen
påstår at preparering kun vil skje halvannen
time om morgenen, men det fester vi ingen
lit til. Hvordan skal man kunne preparere
en 17.000 kvadratmeter stor isbane på bare
halvannen time?
•
På tilsvarende anlegg arrangeres det
med jevne mellomrom rockekonserter.
Hvorfor skulle dette ikke skje på denne
banen?
•
Banen er mer enn stor nok til at
ishockeykamper kan arrangeres der. Hva
skulle hindre at den ikke vil bli brukt til det,
med alt det fører med seg av trafikk, støy og
forsøpling? Vil vi ende opp med å få banen
som fast hjemmebane for et elitelag?
•
Sørkedalsveien er allerede en av Oslos
mest trafikkbelastede strekninger, eksempelvis på dager med fint vær hvor mange drar

på tur i Sørkedalen, Bogstad Gård, Wyllerløypa m.fl. Denne problematikken vil øke
kraftig, eksempelvis er det ventet rundt 500
biler under bandystevner og lignende.
•
Wyllerløypa i Sørkedalen er planlagt
utvidet og oppdatert til neste år eller året
derpå. Dette vil gi enda mer trafikk opp
Sørkedalsveien og området generelt, samt
øke belastningen på Røakrysset.
•
Alle som bor i området mellom golfbanen, Sørkedalsveien og Griniveien, har kun
et eneste alternativ til utkjøring per i dag,
og det er Sørkedalsveien. I perioder med
høy aktivitet på en eventuell kunstisbane vil
trafikken skape problemer for disse.
Alternativet er å kaste vrak på noe vi
sammen har kjempet for i mange år, nemlig
stengningen av ut/innkjøringene fra Griniveien, noe som i så tilfelle igjen vil skape
gjennomgangstrafikk i hele boligområdet.
•
Treninger, og andre aktiviteter på
hverdager vil ofte foregå helt frem til rundt
22.00, og gjerne enda lengre. Enkelte
turneringer som for eksempel KOSA cup i
oktober hvert år, varer hele døgnet i tre
helger. Lyd- og lysanlegg er en naturlig del
av dette.
•
Både By- og Riksantikvaren er
negative til å etablere en kunstisbane her, og
har betegnet inngrepet i nærområdet som
uakseptabelt, bl.a. mht. de nasjonale kulturminneverninteressene.
•
Bogstad Golfbane ligger innenfor
markagrensen. En utbygging av kunstisbane
her vil derfor være det samme som å krenke
denne grensen. I Forskrift om rikspolitisk
bestemmelse rundt midlertidig markagrense
for naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner av 29. juni 2007, paragraf tre, er
det lagt ned forbud mot denne type tiltak i
disse områdene.

Bred motstand mot
kunstisbanen

Nærmere 700 mennesker fra nærområdet har allerede støttet opp om
aksjonen vår, og flere kommer til hver
eneste dag. Banen er planlagt i bruk
allerede fra kommende vinter om
prosjektgruppen får det som de vil. Vi
vil i tiden fremover jobbe hardt for å få
forhindret dette, blant annet ved hjelp
av stemmene fra dere og juridisk
ekspertise fra advokater bosatt i
området.

For å sikre at Naboaksjonen kan opprettholde
den juridiske virksomheten mot kunstisbanen, trenger vi midler. I den forbindelse
er det opprettet en støttekonto i DnB NOR,
med kontonr. 1503 06 08523. Vi setter
pris på alle bidrag, små eller store. Husk at
mange bekker små gjør en stor Å!
PS! Prosjektgruppen bak den planlagte kunstisbanen skal innen 1. september levere
et endelig planforslag til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. I den forbindelse må
førstnevnte sende ut et høringsnotat/nabovarsel til alle naboer i nærområdet. Dette vil
også bli utlyst i lokale medier, formodentlig
Ullern Avis Akersposten og/eller Aftenposten
Aften.
Vi i Naboaksjonen vil på vegne av alle våre
støttespillere sende et svar på dette hvor vi
viser til innkomne protester mot banen. Det
er likevel svært viktig at dere som mottar
notatet/leser utlysningen i media benytter
dere av sjansen til å si deres mening til Planog bygningsetaten. Si gjerne også fra til våre
bydelspolitikere, med leder Elin Horn Galtung
i spissen, ettersom det er disse som ga sin
velsignelse til prosjektet uten tilstrekkelig
grunnlag.

Send en e-post til
naboaksjonen@gmail.com
eller ring/SMS telefon
414 01 414 eller 920 57 010.
Vennlig hilsen
Naboaksjonen mot
kunstisbane på Bogstad
v/Wiggo Frantzen og
Paal Espen Hambre

