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Dette dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i en bestilling fra styret i Bøler IF. I arbeidet er det innhentet
innspill fra en anleggsgruppe bestående av representanter fra de ulike gruppene: Tore Olav Moe og Per Inge
Østmoen (friidrett), Lars Nordhuus (fotball) og Jan Hagen og Rune Lang (tennis). Redaktør for dokumentet har
vært Gunnar Bratheim (Bøler fotball).
Alle foto: Bøler IF (med mindre annet er angitt)

Bøler Idrettsforening, Postboks 4 Bøler, 0620 OSLO

e-post: post@bolerif.no

BAKGRUNN
Haraløkka idrettsanlegg er hjemmearenaen til Bøler IF. Anlegget på Haraløkka består i dag av fotballbaner,
tennisbaner, en håndballbane (asfalt), en idrettslekaplass, samt kiosk og klubbhus.
Anlegget eies av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Bøler IF har driftsavtale med kommunen som gjelder løpende
drift av anlegget, mens ordinært vedlikehold er kommunens ansvar.
Oslo er en by i vekst, og dette gjelder også vår bydel. Fram mot 2040 angir SSBs prognoser (MMM-middels
vekst), en befolkningsøkning på 40 % i Østensjø bydel. Dette betyr at vi får mange flere flere barn og unge, og
disse trenger aktivitetstilbud som idretten kan tilby.
Arealknappheten i Oslo er stor, og det er vanskelig å etablere nye idrettsanlegg i byggesonen. En viktig strategi
er derfor å utnytte de anleggene vi har mer effektivt. Ved en utvikling av Haraløkka idrettsanlegg til et moderne
flerbruksanlegg innenfor dagens areal, vil antall brukstimer kunne økes vesentlig, og aktivitetstilbudet utvides
til å nå flere. Bøler IF ønsker å ta samfunnsansvar ved å ta initiativ til og bidra økonomisk til en slik utvikling men vi er avhengig av finansielle støttespillere og offentlig støtte.
I denne prosjektbeskrivelsen presenterer vi en skisse til utvikling av anlegget. Klubben vil i tiden framover
arbeide videre med utvikling av planer i tråd med denne skissen.

Figur 1: Dagens kunstgressbane på Haraløkka er i bruk store deler av døgnet
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DAGENS ANLEGG
FOTBALLBANENE
Dagens fotballanlegg består av:





En 11-er-bane med kunstgressdekke
En 11-er-bane med grusunderlag
Sju 5-er-baner med naturgress, der 5 er satt opp av kretsen til kamper, og 2 er reservert Bøler Fotballs
egen Microserie
To 7-er-baner med naturgress

Kunstgressbanen er svært mye brukt både i ukedager og helger. Den brøytes om vinteren for Bøler Ifs regning,
og er Bøler fotballs viktigste treningsarena både sommer og vinter. Kunstgresset på Haraløkka ble anlagt rundt
2004/2005. Banen begynner å nærme seg 10 år, og dekket er modent for utskifting. Kunstgresset er nedslitt og
mister gressfiber. Bymiljøetaten har dette inne på sin liste over prioriteringer. I tillegg til behov for utskifting av
dekke, skaper dårlig drenering i perioder utfordringer med vann på deler av banen.
Tilstanden til gressbanene er til dels svært dårlig, med mye ujevnheter og dårlig drenering på deler av feltet.
7er banene har vært stengt for kamper de to siste sesongene, men brukes noe til trening. 5-er banene er noe
bedre, men det er oppgraderingsbehov også her. Sommeren 2014 har klubben utført utbedringer på dugnad.
Grusbanen har brukbar tilstand, men brukes pr i dag lite, da seriekamper i liten grad settes opp på grus.
Gjengroing med ugress er derfor et problem. Vår og høst er banen viktig som treningsbane når gresset er
stengt.

Figur 2: En av 5er-banene på dagens anlegg. Gressunderlaget er ujevnt og stedvis sterkt preget av slitasje
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FRIIDRETT
Friidretten har pr i dag ingen funksjonelle anleggsfasiliteter på Haraløkka. Det er to gjengrodde
hoppegroper ved grusbanen og grusbanen benyttes til blant annet 60-meterløp.

Figur 3: Hoppegropa ved dagens grusbane har sett bedre tider

TENNISBANENE
Det er 4 tennisbaner på anlegget. Opprinnelig var det 4 asfaltbaner. På 1990-tallet ble 2 av asfaltbanene
omgjort til grusbaner. Omleggingen ble finansiert og gjennomført av tennisgruppa selv, delvis ved hjelp av
tippemidler. De 2 grusbanene vedlikeholdes med påfyll av ny grus hvert år, og de er i god stand.
De 2 asfaltbanene har noen humper og dumper som følge av telehiv over år. I tillegg er asfalt et meget hardt
dekke som sliter mye på ben, knær, hofter og rygg. Det harde dekket var hovedårsaken til at 2 av banene ble
omgjort til grusbaner på 1990-tallet.

Figur 4: Tennisanlegget sett fra utsiden
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DAGENS AKTIVITETSNIVÅ I GRUPPENE/PÅ ANLEGGET
FOTBALL
Fotballgruppa i Bøler IF har ca 380 medlemmer fordelt på 12 årskull fra seniornivå ned til 2007. Medlemmene
er fordelt på totalt 39 lag. I tillegg kommer ca 40 stk nye spillere fra 2008-kullet, med ca 4 lag.
Sesongen 2014er det satt opp 230 ordinære seriekamper på anlegget, fordelt på5er, 7er og 11er. I tillegg
kommer kamper i Microserien for de yngste. Disse går utelukkende på 5er-baner, på gress i vanlige ukedager,
og på kunstgresset på sommer- og høstavslutning (en søndag). Antall deltakende lag kan variere fra år til år,
men typisk arrangeres rundt 250-300 kamper i denne serien i løpet av en sesong.
Dette omfanget av kamper betyr at det avvikles ca 10 kamper i uken i gjennomsnitt på kunstgresset i
tidsrommet mellom kl 18 og 21. Her spilles det 11er-kamper og 7er- kamper. I periodene med kamp, er det
ingen eller begrenset kapasitet for trening. På 5er- baner gress er det ca 18-20 kamper i uka.
Der er gjennomsnitt 2 treninger i uka for lagene som blir benyttet på kunstgress og gressbaner. Noe mindre for
de yngste lagene, noe mer for de eldste. I gjennomsnitt betyr dette ca 80 treningstimer for ulike lag på
anlegget hver uke.

Figur 5: TINE fotballskole på Haraløkka 2014 – mange barn deltok
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FRIIDRETT
Bøler IF Friidrett hadde et medlemstall på rundt 90 ved årsskiftet. Medlemstallet har økt noe i inneværende år,
og er pr i dag rett over 100.
Gruppa arrangerer to ukentlige treninger for barn og ungdom, mandager og onsdager. Mandagstreningene
foregår på Trasop, Det er inndeling i grupper, en fra 6-10 år og en annen fra 11-16 år. Onsdagstreningene er
primært rettet mot ungdom og foregår utendørs på Bøler (løping).
Det er mellom 50 og 60 utøvere som deltar pr felles treningsdag. Mangelen på anleggsfasiliteter gjør det
vanskelig å rekruttere nye medlemmer.
Friidrettsgruppa arrangerer 4 faste arrangement pr år. Det er Ulsrudvann Rundt, Bølerstafetten, Bølers
Barneleker og mosjonsløpet Nøklevann Rundt. I tillegg til dette blir det gjennomført idrettsmerkeprøver på
grusbanen om høsten. Med bedre anleggsfasiliteter kan antall arrangementer økes betydelig.

Figur 6: Nøklevann rundt 2014 hadde mer enn 1100 deltakere

TENNIS
Tennisgruppa i Bøler IF har pr i dag ca 120 medlemmer, hvorav ca 50 barn/unge og 70 voksne. Gruppa deltar
med 4 lag i lagserien. Hver lagkamp består av 4 single- og 2 doublekamper. Det er 1 damelag, 2 herrelag og 1
veteranlag. I tillegg har tennisgruppa 45-50 barn/unge i organisert tennisskole.
Videre er det mange medlemmer som spiller på banene utenfor oppsatte treningstider, uten at det er
organisert av klubben. Det er derfor aktivitet på banene daglig fra slutten av april til et stykke ut i oktober,
avhengig av værforholdene.
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ØNSKET UTVIKLING AV ANLEGGET
FOTBALL
Prioritet 1: Ny kunstgressbane på dagens grusbane
Bøler IF ønsker å etablere kunstgressbane på dagens grusbane. Dette er et viktig tiltak for å øke kapasiteten på
fotballanlegget på Haraløkka, samtidig som vi tar vare på og utvikler verdiene som ligger i dagens anlegg.
Grusbanen har god kurvatur og drenering og er utstyrt med et godt lysanlegg. Størrelsen er i tråd med dagens
krav. Med kunstgressdekke vil derfor banen tilfredsstille alle aktuelle krav til bane for breddefotball.
Ny kunstgressbane vil doble banekapasiteten på kunstgress på Haraløkka. Dette vil gjøre Bøler IF i stand til å
etablere treningstilbud til flere barn og unge. I tillegg kan man:





arrangere flere kamper på kunstgress i stedet for gress – noe som gir bedre underlag for barna, bedre
spill og mindre sårbarhet for værfohold
arrangere flere kamper på anlegget totalt sett
gi mulighet for samtidig avvikling av kamper samtidig som det trenes på kunstgress
bedre muligheten for å arrangere cuper, noe som betyr økte inntekter

Med kunstgress etablert vil man også fra fotballen kunne frigjøre et areal tilsvarende to femmerbaner til
etablering av et Friplassen-anlegg, uten at dette går på bekostning av den reelle kapasiteten på anlegget.
Kostnaden ved etablering av kunstgressbane er anslått til 4-5 mill kr. Tiltak som må gjøres er:





dreneringsgrøfter i eksisterende bane, kobles til eksisterende drensanlegg rundt banen (tilstand
sjekkes)
frostsikring
nytt dekke
gjerder og fangnett

Figur 7: Eksisterende grusbane på Haraløkka
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Prioritet 1: Nytt dekke på dagens kunstgressbane
Dekket på eksisterende kunstgressbane er nedslitt, og har behov for utskifting. Dette er meldt inn til
anleggseier (Oslo kommune ved Bymiljøetaten), og Haraløkka er nr 7 av 9 baner på prioriteringslisten hos

Oslo Fotballkrets/ Bymiljøetaten. Tre baner er lagt inn i byrådets forslag til budsjett 2015.
Prioritet 2: Utbedring av dekke på gressbanene
Selv med ny kunstgressbane vil det også i framtida være behov for gressbanene på Haraløkka. Bøler
IF ønsker å oppgradere banene til minimumsstandard, slik at kamper for de yngste aldersgruppene
(som gir minst slitasje) kan avvikles under akseptable forhold.
Tiltak vil være overflateplanering, tilsåing og etablering av en skjematisk vedlikeholdsmanual med
vedlikeholdsrutiner som kan følges opp for å holde standarden på akseptabelt nivå. Det forutsettes
at en del av det årlige vedlikeholdet kan gjøres på dugnad, eksempelvis gjødsling.
Kostnaden ved tiltaket er anslått til ca 1 mill kr. I tillegg kommer noe økte årlige vedlikeholdsutgifter (jord,
gressfrø, gjødsel etc)

Figur 8: Gressbanene har behov for oppgradering og mer systematisk vedlikehold
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FRIIDRETT
Prioritet 1: Etablering av Friplassen på Haraløkka
Bøler IF ønsker å etablere et Friplassen-anlegg på Haraløkka. Dette vil gi friidrettsgruppa sårt tiltrengte
anleggsfasiliteter, samtidig som anlegget tilbyr et øvelsesutvalg som er til nytte for alle idrettene i Bøler. I
tillegg til dette vil skolene kunne ta i bruk anlegget på dagtid: Nøklevann skole (barneskole), Bøler skole (barneog ungdomsskole), Skullerud skole (ungdomsskole) og Ulsrud vgs (med idrettslinje) ligger alle innenfor en
avstand som gjør det mulig å benytte anlegget i gymtimer, til idrettsdager, aktivitetsdager etc. Friplassen vil
derfor ha et brukerpotensiale som er betydelig.
Grunnmodulen i Friplassen-anlegget er en 40 x 60 meters rundbane for friidrett med både 60 og 200 meters
løpebane. Andre standardelement er høydematte med stativ, grop med satsplanke for lengde og tresteg, tilløp
for spydkast, ring for kulestøt og sitteamfi i trykkimpregnert tre innenfor løpebanen. En rekke
tilvalgsmuligheter er tilgjengelig, og dette er noe som må vurderes i vider planlegging
Kostnaden ved etablering av Friplassen er foreløpig anslått til 4-5 mill kr. Anslaget har foreløpig stor usikkerhet,
Omfanget av grunnarbeider vil avhenge av grunnforholdene, og disse må undersøkes nærmere

Friplassen i Sarpsborg (foto: www.friplassen.no)
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TENNIS
Med den store aktivitet som er i tennisanlegget nå, ønsker Bøler IF å rehabilitere de 2 asfaltbanene med et
annet dekke, for å tilrettelegge for økt aktivitet og forebygge belastningsskader hos brukerne. Alternative
dekker er grus, kunstgrus eller kunststoffdekke.
Videre er det behov for å etablere en buffersone med grov grus rundt banene for å unngå gressvekst. Denne
sonen bør være en til to meter bred, og legges på utsiden av alle banene.
Tennisgruppa trenger ogå lagringsplass for utstyr. Her foreslås det å gjøre om en av garasjene som ikke lenger
brukes av kommunen (rett ved inngangsporten til tennisbanene) til en tennisbod eller miniklubbhus.
Kostnad ved nytt bane dekke og etablering av buffersone rundt banene er anslått til 0,9-1,0 mill. kr.

FELLES FASILITETER – SOSIALE ARENAER
3er-bane og sandvolleyanlegg på eksisterende håndballbane
Håndballbanen ved klubbhuset er i dag lite i bruk til idrettsaktivitet. Bøler IF ønsker derfor å etablere
aktivitetsmuligheter her som kan gi større bredde i tilbudet på anlegget. Bak ny kunstgressbane og inn på
håndballbanen vil det være plass til både en sandvolleybane og en 3er-bane i henhold til nye anbefalinger fra
NFF. Dette er en banestørrelse beregnet for de aller yngste, men som også er egnet til småspill for eldre barn.
Tiltaket anslås å koste om lag 300 000 kr.
Platting og sitteamfi
Haraløkka mangler i dag møtesteder for brukerne. Det foreslås derfor å etablere en platting med sitteamfi i
vestenden av tennisbanene. Denne vil ligge sentralt til i enden av Friplassen, med utsikt over dagens
kunstgress, og vil også kunne fungere som tribune for tennisanlegget. I tillegg er beliggenheten gunstig i
forhold til klubbhus og ny kiosk.
Anlegget kan etableres på dugnad, og materialkostnaden er anslått til om lag 100 000 kr.
Nytt kioskbygg
Dagens kioskbygg på Haraløkka er i dårlig stand, og har blant annet betydelige setningsskader. Kostnaden ved
rehabilitering av bygget er vurdert å være så høy at nybygg er beste løsning. I den forbindelse foreslås kiosken
flyttet til klubbhuset, ved at det etableres et tilbygg under dagens terrasse. Dette vil gi bedre muligheter for å
utnytte kjøkkenfasilitetene i klubbhuset, og gi bedre hygieniske forhold til kioskdriften, med innlagt vann.
Størrelse og kostnader ved et slikt tilbygg er under vurdering. Kostnadene må trolig forutsettes dekket av Bøler
IF.
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VIDERE PLANLEGGING
KOSTNADER OG FINANSIERING
Tabellen under oppsummerer foreløpige vurderinger av kostnader og mulige finansieringskilder.
Tiltak

Anslått kostnad

Mulige finansieringskilder

1.

Ny kunstgressbane på dagens
grusbane
Friplassen

4-5 mill kr

Nytt dekke på 2 tennisbaner.
Buffersone rundt banene
Nytt dekke eksisterende
kunstgress
Nye 3-erbaner
Rehabilitering av gressdekke
5-erbaner
Rehabilitering av gressdekke
7-erbaner
Møteplass/tribune: Sitteamfi
og platting
Ny kiosk i tilbygg klubbhus
Ballvegg og
sandvolleyballbane

1 mill kr

Tippemidler. Momskompensasjon. Kommunalt tilskudd.
Sponsormidler. Egne midler
Tippemidler. Momskompensasjon. Kommunalt tilskudd.
Sponsormidler. Egne midler
Tippemidler. Momskompensasjon. Kommunalt tilskudd.
Sponsormidler. Egne midler
Inne på Oslo kommunes prioriteringsliste, finansieres av Oslo
kommune
Sees i sammenheng med tiltak 1.
Driftsmidler fra Oslo kommune (Bymiljøetaten, BYM).
Dugnadsinnsats
Driftsmidler fra Oslo kommune (Bymiljøetaten, BYM).
Dugnadsinnsats
Momskompensasjon. Nærmiljømidler. Sponsormidler. Egne
midler. Dugnadsinnsats
. Sponsormidler. Egne midler. Dugnadsinnsats
Momskompensasjon. Nærmiljømidler. Sponsormidler. Egne
midler. Dugnadsinnsats

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4-5 mill kr

1,5 mill kr
0,2 mill kr
0,5 mill kr
0,5 mill kr
0,1 mill kr
Ikke avklart
0,1 mill kr

Samlet kostnad for et flerbruksanlegg på Haraløkka som vist i skissen på neste side er da anslått til 11,5 til 13,5
mill. kr.

PLANARBEID
For å kunne søke tippemidler og annen offentlig støtte, må det gjennomføres forprosjekt av en faglig kvalifisert
rådgiver. Kostnadene ved dette anslås til om lag 100 000 kr.
Haraløkka er i dag en del av Oslomarka, og kommer inn under Markalovens bestemmelser. I kommuneplan
2014 har imidlertid Oslo kommune foreslått justering av markagrensen, og dersom dette blir godkjent, vil
området i kommuneplanen være avsatt til grøntstruktur/idrett. Trolig vil da tiltak som foreslått i dette
dokumentet kunne gjennomføres uten behandling av reguleringsplan, da de kun innebærer mindre endringer i
dagens bruk av arealene, og ikke medfører store terrenginngrep. Dette må avklares med plan- og
bygningsetaten i en tidlig fase. Flere av tiltakene vil imidlertid kreve ordinær byggesaksbehandling.
Dersom justering av Markagrensen ikke vedtas, kan tiltakene samlet sett medføre krav om regulering.
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Utviklingsplan Haraløkka - skisse Haraløkka 2020
Ti tiltak for et fremtidsrettet
flerbruksanlegg

1
6
5

7

10

6

7

9

6
6
4

Ny kunstgressbane på
dagens grusbane

2

Friplassen - nytt anlegg for
friidrettsøvelser.

3

Nytt dekke på 2 av dagens
tennisbaner. Buffer rundt alle baner
Utstyrsbod

4

Rehabilitere dekke på
eksisterende kunstgressbane

5

Nye 3er-baner (kunstgress)

6

Oppgradering 5er-baner,
utbedring gressdekke

7

Oppgradering 7er-baner,
utbedring gressdekke

8

Møteplass/tribune: Sitteamfi og platting

9

Tilbygg klubbhus - kiosk

10 Ballvegg og sandvolleyballbane
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Målestokk 1:1500
Ortofoto: Norge i Bilder
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