Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
13. september 2021
PBE saksnummer: 201607804

Forslag til detaljregulering av Økern Torgvei 6 mfl. – uttalelse om idrettsbehov
Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern Torgvei 6 mfl. fra torg og
turvei/skiløype til boliger, næring, grøntområde, skole og barnehage. Hensikten er å
forvandle området til et nytt og bymessig boområde med ca 1000 boenheter.
Forslagsstiller mener at planen sikrer både grøntarealer og nødvendig infrastruktur.
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i kommunen og arbeider for gode rammebetingelser for
idrettslagene i byen. Både Oslo kommune og idrettsbevegelsen har som målsetting at
barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i nærheten av eget hjem. Det største
knapphetsgodet for idretten i Oslo er anlegg og områder for å utøve idretten.
Idrettsanlegg skal i alle plansaker i Oslo utredes som del av den nødvendige sosiale
infrastrukturen i et boområde.
Det er positivt at det planlegges for en fleridrettshall i skolen. Dette er etablert som
standard i Oslo når det bygges nye skoler. Utover dette kan vi ikke se at planen legger til
rette for utvikling i tråd med kommunes målsettinger for anleggsutvikling. Med 1000
nye boenheter i dette delområdet alene legges ytterligere press på de eksisterende
anleggene. Vi er ikke kjent med andre planer som kompenserer anleggsbehovet i
området. Som resultat av denne planen vil idrettsanleggsituasjonen i området
forverres.
Behovsplanen for idrett svikter som planverktøy
Det vises til behovsplanen for idrett, og at det ikke er angitt planer om andre
idrettsanlegg i området, utover fleridrettshallen ved skolen. Oslo Idrettskrets er svært
kritisk til en slik anvendelse av behovsplanen for idrett, da planen ikke er utformet som
et verktøy for arealplanlegging. Behovsplanens funksjon i dagens form er som en
investeringsplan, og inneholder ikke behovsvurderinger for fremtidig idrettsareal. Oslo
Idrettskrets mener at man ved å konkludere med at det ikke er behov for flere
idrettsanlegg i dette området (utover fleridrettshall) har kommet til en alvorlig
feilslutning.
Selv om det ikke ligger flere anlegg i handlingsplanen (investeringsplanen) er
behovsplanen tydelig på behovet for flere idrettsanlegg i det aktuelle området. Fra
omtale av kunstgressbaner: «I Bydel Bjerke er det ventet en stor befolkningsvekst de
neste årene, spesielt gjelder dette Løren det er forventet stor tilflytting av barnefamilier,
og med dette en sterk tilvekst av barn og unge. Løren idrettspark er allerede presset på
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aktivitet og i planarbeidet for området er det arbeidet med å sikre opprettholdelse og
økt kapasitet for kunstgress». Denne beskrivelsen stemmer med lokalidrettens
opplevelse av anleggssituasjonen som allerede opplever at det er stor underkapasitet,
særlig på fotballbanene. De lokale idrettslagene må avvise barn som ønsker å delta i
aktivitet fordi det ikke er plass til flere. I behovsplanens brukerundersøkelse kommer
det frem at bydel Bjerke, sammen med Grünerløkka og Gamle Oslos har lavest score på
spørsmål om man er fornøyd med idrettsanleggene i bydelen.
Forslag til nye idrettsanlegg – oppfølging av behovsplanens målsettinger
Behovet for idrettsanlegg følger samme logikk som behovet for barnehager og skoler.
Dagens kapasitet må sees opp mot framskriving av befolkningsutviklingen i området, og
i relasjon til eventuelle andre planer innenfor området. Behovsplanen, vedtatt i bystyret
i desember 2020, har som mål at «Anleggsdekningen på prioriterte idrettsanlegg skal
minimum følge veksten av barn og unge». De prioriterte anleggstypene hvor
anleggsdekningen skal forbedres er flerbrukshaller, basishaller (turn), badeanlegg,
anlegg for kampsport/dans, kunstisanlegg og friidrettsanlegg. For kunstgressbaner skal
anleggsdekningen følge befolkningsutviklingen.
Oslo Idrettskrets mener behovet for flere idrettsanlegg i Lørenområdet er stort – og at
behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo også dokumenterer dette. Som følge av dette
må det avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet. Det bør som et minimum
avsettes areal til en 9er kunstgressbane, friplass for friidrett, samt anlegg for kampsport
og dans. I tråd med kommunens flerbruksstrategi bør anleggene planlegges integrert i
skoleplanene slik at anleggene kan utnyttes maksimalt.

Med vennlig hilsen

Magne Brekke
Generalsekretær

Robert Gausen
Seniorrådgiver

