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Oppstart av plan – detaljregulering med konsekvensregulering for Voldsløkka idrettspark
Vi viser til kunngjøring av høring for oppstart av plan – detaljregulering med konsekvensregulering for
Voldsløkka idrettspark datert 10. desember 2019.
Sagene IF har følgende innspill:
1. Overordnet:
• Vi stiller oss bak innspillene til Oslo Idrettskrets og til bydel Sagene.
• Vi ønsker at utbyggingen av idrettsparken tilpasses behovene til barn og ungdom i den
organiserte og uorganiserte aktiviteten i bydel Sagene og i sentrumsbydelene. Vi ønsker ikke for
mange byomfattende tilbud i parken, da vi ofte erfarer at slike tilbud benyttes mest av voksne
som kjører bil til parken.
• Vi mener det vil være klokt å se på hvordan eksisterende haller (Bjølsenhallen) og fremtidige
haller (Voldsløkka og Lilleborgtomta) samlet kan dekke behovet til barn og ungdom i bydel Sagene
og i sentrumsbydelene. Vi stiller oss bak forslaget om å omdisponere/ombygge Bjølsenhallen til et
kampsportsenter i ulike etapper slik Idrettskretsen beskriver. Forutsatt at Sagene IF sin
brytegruppe får bedre forhold enn i dag.
• Vi anser det som svært viktig at en ser på og utvikler området som en sammenhengende
idrettspark:
o Det bør være mulig å komme inn og ut av parken mange steder til fots og på sykkel, og de
ulike anleggene må forbindes med gangveier.
o Det må settes opp bommer ved alle innkjøringer til parken, slik at bilkjøring og parkering
ikke blir mulig. I dag er deler av parken helt åpen, noe som fører til mange trafikkfarlige
situasjoner.
o Det er nødvendig med god belysning og ikke alt for høye og mørke trær for at folk skal
føle seg trygge i parken. Deler av parken er i dag preget av omfattende hasj- salg. Av
samme grunn er det også viktig at ikke områdene mellom anleggene blir glemt, men fylles
med sitteplasser/møteplasser, drikkefontener, og muligheter for varierte løkkeaktiviteter.
Vi ønsker oss ballvegger, basket, sykkelløyper, Parkourpark, barnepark, petanque- bane.
• Vi er positive og gleder oss til et samarbeid/ sambruk med den nye skolen:
o Sagene IF vil ha mulighet til å fylle en nye hall og nye baner på dagtid mellom kl. 14 og 17.
Da kjører vi daglig vårt AKS- prosjekt i samarbeid med de 4 nærmeste barneskolene, og vi
har også hver dag vårt etter-skoletid-tilbud for 5.-10.klasse.
o Vi har noe aktivitet på dagtid for vårt oldermannslaug og et par trimgrupper for voksne.
o Vi ønsker også å se på et samarbeid med den nye skolen om trening og frokost på
morgenen for elevene.
2. Voldsløkkahaugen:
• Vi stiller oss bak forslaget om å bygge en 7er fotballbane som blir kunstisbane om vinteren.
• Vi ønsker at haugen skal brukes til aktivitetsflater, og ikke kun til grøntområde. Dette på bakgrunn
av stor underdekning på de foreslåtte aktivitetsflatene både i Sagene IF og i sentrumsbydelene.
• En kunstisbane krever plass til snødepoer, samt en egen maskinpark med tilhørende garasje.

3. Romprogram idrettshall:
Vi ønsker oss følgende i prioritert rekkefølge:
1. Basishall for turn, istedenfor en 4 hallflate.
o Vi har nylig startet opp egen turngruppe som pt har nær 250 medlemmer, og vi opplever
stor pågang.
2. Stor styrketreningssal/ treningssenter:
o Kan sambrukes av alle idrettene i hallen.
o Vi har mange ungdommer som ville fortsatt å være aktive medlemmer hvis de fikk et billig
tilbud om slik trening gjennom oss.
3. 3 stk vanlige hallflater:
o De bør dekke behovet for de idrettene Sagene IF har; innebandy, håndball, futsal og
landhockey.
o Alle bør kunne brukes til kampaktiviteter i alle hallidretter, dvs at det må være tilstrekkelig
takhøyde og sikkerhetssoner, plass til sekretariat, og noe tribunekapasitet i form av
veranda/gesims over banen).
o En av hallflatene kan tilpasses landhockeyspill innendørs, dvs at salen må tåle en tung og
hard ball. En kan likevel spille også alle andre hallidretter på samme flaten.
4. Aktivitetssaler til kampidrett, dans og allidrett (små barn 3- 6 år):
o Disse trenger mindre areal og lavere takhøyde, men også noen tilpasninger til aktiviteten
som skal drives der (matter, speilvegger osv).
o Vi har i dag bryting med om lag 100 medlemmer, og om de ikke skal inn i et
kampsportsenter i Bjølsenhallen, så trenger de en aktivitetssal tilpasset bryting. Vi har
også planer om å starte opp med flere kampidretter og vi har allerede en dansegruppe på
om lag 50 medlemmer. Allidrett kan bruke både bryterom og dansesal, da dette handler
om lek og moro for små barn.
5. Gode fellesområder og sosiale rom:
o Vi mener gode fellesområder/sosiale rom omkring en resepsjon/kafeteria der foreldre og
barn/ungdom har plass til å henge er svært viktig.
o Vi ser for oss at det som er skolens kantine på dagtid kan være hallens kiosk/resepsjon og
sosiale rom på kvelden
6. God lagerkapasitet:
o Vi mener det er viktig med tilstrekkelig lagerkapasitet for å få samarbeidet mellom skole
og idrett til å fungere.
7. Garderober:
o Det vil være behov for 6-8 stk garderober (1-2 pr store aktivitetsflate) pluss 2- 4 stk
dommergarderober. Dette vil serve aktiviteten inne i hallen.
8. Møterom og kontorer:
o Sagene IF har sine klubblokaler i det nye klubbhuset og vil ikke ha stort behov for
møterom og kontorer i hallen. Også at øvrige klubber kan benytte møterommene i
klubbhuset.
o Vi ser i tillegg for oss at det må gå an å bruke skolens lokaler på kveldstid til dette.
o Vi mener derfor at en heller skal prioritere gode fellesområder, sosiale rom og
lagerkapasitet i hallen.
9. Klatrevegg:
o Vi er av sikkerhetsmessige grunner skeptiske til en klatrevegg som en uorganisert aktivitet
inne i en hall.
o Vi er mindre skeptiske til en klatrevegg som ikke alle har tilgang til og som brukes/drives
av en klatreklubb som tar ansvar for sikkerhet og vedlikehold osv.
10. Sandhall/bane:
o Vi er også skeptiske til en sandbane/hall fordi vi anser dette som et ønske/behov primært
fra voksne, og ser ikke at det er noe stort behov for dette lokalt blant barn og ungdom.
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4. Fotballbane 11er:
• Sagene IF lever veldig godt med en bane på nivå 3, slik foreslått.
• Vi ønsker oss en bane som også kan drives på vinteren. Det kreverlys, undervarme og plass til
måking og snødeponi. At kommunen tilrettelegger for dette vil gjøre at tiden på banen om
vinteren fordeles til barn og ungdom i klubbene omkring, og ikke kun til de som har penger til å
betale.
• Sagene IF har en stor rugbyavdeling (200 medlemmer) og vi ser derfor gjerne at det også går an å
spille rugby på banen.
• Det vil være behov for 4- 6 garderober:
o De må serve både denne banen, og de banene som i dag bruker det gamle
garderobeanlegget (Bjølsen kunstgress og sandvolleyballbanene).
o Det bør være egne garderober til utendørsaktiviteten (fotball, sandvolleyball, rugby)
adskilt fra garderobene i hallen.
• Det vil være behov for lagringskapasitet for utendørsidrettene:
o De må serve både denne banen, og de banene som i dag bruker det gamle
garderobeanlegget på Voldsløkka som sitt lager (fotball, sandvolleyball, rugby).
o Vi ser for oss at det går an å få til mange og gode lagringsplasser for eksempel under
tribunen.

Med vennlig hilsen

Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
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