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Høringsinnspill til detaljregulering for Økern Torgvei 6 mfl / offentlig 
ettersyn 
 
 
Vi viser til detaljregulering for den såkalte BAMA-tomta.  
 
 
Vi hilser velkommen at kommunen ønsker å utvikle denne tomta, og vi er positive til den tildels 
grønne profilen, med park og bekkeåpning. Vi bejubler dessuten planer for ungdomsskole og 
flerbrukshall.  
Vår bekymring går på at de som trenger det mest i vår bydel; barn og ungdom, heller ikke 
denne gangen får de arealene og mulighetene de så sårt trenger.  
Som bydelens største idrettslag vet vi mye om omfanget av aktivitetsbehovet for barn og unge 
i et område av byen der levekårsutfordringene øker i takt med økende utbygging. Skal disse 
levekårsutfordringene reelt bekjempes, er det avgjørende med tilgang på flater som innbyr til 
aktivitet og sosiale treffpunkt. For alle – og for barn og ungdom spesielt. 
 
I en rapport om «Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo» knyttes mange positive 
egenskaper til frivillige organisasjoner som den organiserte idrettsbevegelsen er en del av. 
Dette handler om foreningslivet som viktig for dannelse av nettverk, tillit og normer for 
kollektiv adferd – også betegnet som sosial kapital (Putnam, 2000). Det frivillige og formelle 
organisasjonslivet blir ansett som viktige, ikke bare fordi det bidrar til at enkeltmennesker 
fyller fritida med meningsfulle aktiviteter, men også fordi mennesker som ikke kjenner 
hverandre kobles sammen på bakgrunn av felles interesser. Slik framstår det som en arena for 
sosial integrasjon. I norsk sammenheng har flere vært opptatt av idretten som lokal møteplass 
og arena for dannelsen av sosial kapital (Seippel, 2006 ; Ødegård m.fl., 2014).  
 
Hasle-Løren Idrettslag ser hver eneste dag den nøkkelrollen vi har i det å knytte folk fra 
forskjellige samfunnslag, bakgrunner, aldre og etnisiteter sammen! 
 
 
 
Hasle-Løren Idrettslag har følgende hovedinnspill:  
1. Vi understreker det store behovet i området for flere flater til organisert idrett  
2. Vi ser behovet for, og etterlyser, flere flater til uorganisert fysisk aktivitet 



3. Flerbrukshall og ungdomsskole må komme på plass så snart som overhodet mulig, og 
prioriteres i byggeprosessen 
 
 
 

1. Flere flater til idrett og fysisk aktivitet 

Hasle-Løren Idrettslag er den største klubben i bydelen, med et medlemstall på rundt 1500. 
Vårt hovedmål er å være klubben for alle, vi jobber for at flest mulig kan være aktive lengst 
mulig.  

Vi har i alle år hatt mange aktive fra nærområdene, men nå opplever vi at det skjer noe nytt: 
vi får stadig flere medlemmer fra de andre bydelene rundt oss. Et eksempel er fotball gutter 
11 år, der de 55 spillerne kommer fra 11 forskjellige barneskoler; Stovner og Furuset nord i 
Groruddalen, Grünerløkka og Gamle Oslo sørvest, og naboområdene Linderud og Veitvet. Det 
samme opplever vi på mange lagenheter, i håndball, ishockey og fotball.  
 
Men vi mangler flater og anlegg til å ta imot alle som ønsker å være aktive hos oss! 
 
Anlegget vårt består i dag av én 11-bane, én 7-bane, én plasthall i håndballstørrelse og én 
ishockyehall, samt én Tuftepark. Vi har til enhver tid fylte flater, fra skolene slutter på 
ettermiddagen til kl 23 på kvelden. Kapasiteten på våre idrettsflater er sprengt: flere lag får 
ikke trene så ofte som de ønsker, og vi har måttet takke nei til å starte håndballag for gutter.  
 
Vår største rekruteringsarena, "fotballskolen" fra 5-7 år har nå 300 deltagere, og vi har sett 
oss nødt til å stenge påmeldingen, og dermed avvise barn i denne aldersgruppen. 
Fotballskolen har over doblet antall de siste årene, og når barna blir større og trenger mer 
plass så har vi på nåværende tidspunkt ikke banekapasitet til å gi et godt tilbud. Når vi vet det 
bygges ut nye leiligheter på alle kanter, sier det seg selv at vi trenger flere idrettsflater. 
 
Vi trenger flere flater til idrett, aktivitet og sosiale treffpunkt! 
 
Rett sør for idrettsanlegget vårt ligger altså BAMA-tomta. Stor nok til å romme minst 10 
fotballbaner. Eller minst dobbelt så mange flerbrukshaller, eller kunstisbaner, eller 
skateparker, eller volleyballbaner. Eller alt dette på en gang! Og barna og ungdommen i vår 
del av byen trenger ALT DETTE PÅ EN GANG.  
Vi krever at kommunen lar alvoret sige inn, og ser sammenhengen mellom mulighet for 
aktivitet og samvær med det at bydelen blir et godt sted å være for våre neste generasjoner.  
 
I nøkkeltall fra bydelsfakta fra Oslo Kommune er tallene klare for hvordan de som bor i 
området vårt har det: Bydel Bjerke havner langt over gjennomsnittet for Oslo når det kommer 
til lavinntekt, (24 % mot gjennomsnittet 11 %), unge som ikke har fullført videregående skole 
(27% mot gjennomsnittet 20 %), og trangboddhet (17 % mot gjennomsnittet 13%), og vi har 
markant flere med innvandrerbakgrunn, både første- og annengenerasjon (27 % mot 
gjennomsnittet 20%). 
Og dette er tall før de store boligmaskinene ved Ulven, Vollebekk og Løren står ferdig.  



Alt dette er i idrettsanleggets umiddelbare nærhet. Vi som bruker mye av vår fritid på at 
idrettslaget skal gå rundt skjønner ikke hvordan køen av alle de barna og ungdommene som 
kommer til å ha behov for å få drive med lek og idrett sammen med andre barn, skal kunne bli 
mindre - den kommer jo bare til å øke!  
 
I rapporten «Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo: Barrierer, frafall og endringer 
over tid», er dette trukket spesielt frem: «Det er to trekk som synes å ha bekymret idretten 
spesielt. Det ene er den skjevfordelte rekrutteringen til idretten – med en overvekt av 
medlemmer fra sosioøkonomisk ressurssterke familier med etnisk norsk bakgrunn. Den andre 
bekymringen er knyttet til frafallet i antallet aktive i løpet av tenårene. Det er forståelig at NIF 
(Norsk Idrettsforbund) ønsker å beholde sine medlemmer når de trer inn i ungdomstiden, og 
rekruttere nye fra underrepresenterte grupper (..) organisasjonene har et samfunnsmandat 
knyttet til å redusere deltagelsesbarrierer slik at de som ønsker det skal få et idrettstilbud. (...) 
Når enkeltgrupper systematisk er underrepresentert, forteller det noe om et uintendert 
utenforskap man ikke har klart å gjøre noe med. 7. juni 2016 signerte Norges Idrettsforbund 
og en rekke andre frivillige organisasjoner Fritidserklæringen sammen med regjeringen og 
kommunene. Målet er å arbeide for at barn fra vanskeligstilte familier skal delta i minst én 
fritidsaktivitet.  

(...) Siden vi vet at idrettslagene også fungerer som viktige arenaer for sosial inkludering i 
ungdomstida (Strandbu, Stefansen og Smette, 2016), er det særlig problematisk dersom 
enkelte grupper er klart underrepresentert på denne arenaen. (...) Innenfor idretts- og 
ungdomsforskning finnes det etterhvert en del studier av unges motiver for å drive med idrett. 
Fra Ung i Oslo-studien i 2006, løftes for eksempel det sosiale aspektet, som venner og 
fellesskap, fram som viktig motivasjon for å trene. I tillegg er det et ønske om god helse og 
sunnhet som motiverer de unge.  
Derfor: 
Vi oppfordrer innstendig om å planlegge for flere flater til aktivitet for barn og unge på BAMA-
tomta.   
Vi oppfordrer kommunen, og EBY især, til å tenke helt nytt; som å gå kraftig ned på planer for 
boligmasse og boenheter, og næringsliv, og erstatte det med flater for barn og unge! 
 
 
 
 
 

2. Organisert aktivitet og uorganisert aktivitet går hånd i hånd.  
 

Som idrettslag opplever vi at aktiveten på flatene våre tiltrekker seg andre barn og unge enn 
de som står som medlemmer hos oss. Og det er vi glade for! Arenaen vår er en stabil møteplass 
for barn og unge, og den eneste møteplassen for nabolagene rundt. Klubbhuset vårt er et 
populært forsamlingslokale, vi leier ut til naboer og andre venner av idrettslaget, til bursdager, 
konfirmasjoner og nabotreff.  
Den nye Tufteparken som ble satt opp i hjørnet ved 7-banen i 2019, fylles opp av folk fra 
nabolaget fra morgen til seint på kveld.  
Vi ønsker å være et samlingspunkt for nabolagene og bydelen, og ser også at vi blir brukt som 
det. Vi er glade for at anlegget vårt oppleves som velkomment og et sted for alle. Så ser vi 
også nytten av at uorganisert aktivitet kan foregå på våre områder: Vi holder disse områdene 



ved like, da oppleves det velkomment og trygt for flere. Dette gir gode synergieffekter mellom 
organisert idrett og uorganisert samvær for barn og unge.  
 
 
Samtidig vet vi at unge i spesielt ungdomsskolealder trekker ned til sentrum av Oslo på 
kveldene og helgene, fordi de ikke har nok steder å være og ting å finne på i nærområdet. De 
savner attraktive steder der de kan være sammen uten organisering og innblanding fra 
voksne.  
Rapporten «Idrettens posisjon i ungdomstida» fra 2019 slår fast at:  

 Ungdom som slutter i ungdomsidretten, skiller seg fra de som fortsetter, på områder 
som livskvalitet, risikoatferd og deltakelse i andre fritidsaktiviteter.  

 Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller både når det gjelder rekrutteringen til og 
frafallet fra organisert idrett.  

 Ungdom med innvandrerbakgrunn er klart underrepresentert i ungdoms- idretten. 
Hovedårsaken er at mange aldri har vært med i idretten, mens fra- fallet når de først 
er med, er omtrent på samme nivå som ungdom med norsk- fødte foreldre.  

 

Rapporten «Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo: Barrierer, frafall og endringer 
over tid» trekker spesielt frem de sårbare overgangene i ungdomstiden:  

«I diskusjonen rundt det generelt store frafallet i idretten i overgangen til ungdomsidretten 
har det blitt reist spørsmål om det egentlig er så farlig at mange ungdommer ikke driver med 
organisert idrett, dersom de likevel holder seg i form og lever et aktivt liv på andre måter 
(Hjelseth, 2016). Spørsmålet er relevant, men når frafall og underrepresentasjon i idretten 
vekker offentlig bekymring, har det sammenheng med at idrett og fysisk aktivitet blir sett på 
som et gode som strekker seg utover idrettens egenverdi og glede for den enkelte deltager. 
Allerede i den første systematiske ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført på 1950-
tallet, ble idretten sett på som en viktig aktivitet, både for å bevare god helse og for å skape 
gode oppvekstsvilkår i en tid med økende fritid som skulle fylles med «meningsfull aktivitet 
for å skape en gunstig «fritidsutvikling» hos de unge» (Olsen, 1955:11). Slik er det langt på vei 
også i dag. Norske myndigheter har i flere tiår drevet en aktiv idrettspolitikk med den hensikt 
å gi folket tilgang til et «bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den 

frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet».1  

 
Vi oppfordrer EBY til å planlegge for områder med uorganisert aktivitet i flukt med områder 
med organisert aktivitet (fotballbane, flerbrukshall) på BAMA-tomta. Vi ser at dette sammen 
utgjør viktige treffpunkt for barn og unge.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Flerbrukshall, sammen med ungdomsskole, må komme på plass så snart som 
overhodet mulig, og prioriteres i byggeprosessen. 

 
Det er mange ønsker for planområdet, og Idrettslaget er som nevnt innledningsvis positive til 
flere elementer ved planen. Men: vi mener det vil ta for lang tid å behandle alle hensyn opp 
mot hverandre, og at behandlingstiden for plansaken vil drøye ut i tid med diskusjoner om 
elementer som ikke berører flerbrukshall og ungdomsskolen direkte. Det vil resultere i at det 
ikke blir mulig å bygge ferdig en flerbrukshall og en ungdomsskole i tide til skolestart 2026.  
 
Vi trenger flere flater, og vi trenger at ungdom ser på vårt nærområde som førstevalget og det 
mest naturlige stedet for dem å være; både på dagtid på skolen, og etter skolen - i en 
flerbrukshall som er fylt at spennende aktiviteter for dem. 
 
Vi oppfordrer kommunen, ved EBY og Oslobygg, til å trekke flerbrukshall, ungdomsskole, samt 
andre flater til aktivitet for barn og unge og tilhørende friarealer - ut av den store 
arealplanleggingen, og kjøre en egen og raskere prosess. Vi trenger alt dette nå, så raskt som 
overhodet mulig - ikke om 7 eller 10 år! 
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