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Frode Eidsmo (OSS), Gerrit Middelkoop (OSS), Jo Wiklund (ASKI), Herbert Kristoffersen (OSS/AOSK), 

Renate Jeppsson (NIF/AOSK), Espen Riktor (LIK) 

Jeanette Femoen (Bymiljøetaten), Bente Bømark Hanssen (KID, eiendomsavdelingen) 

 

Tema: Status for is-anlegg for hurtigløp i Oslo (400m bane) – Planer for å sikre forutsigbare 

og gode isforhold kommende sesong 

Kretsleder i AOSK, Renate Jeppson, innledet møte og en presentasjonsrunde. 

Espen Riktor / Lilleborg Idrettsklubb, orienterte om bakgrunn for etablering av anleggsutvalg, 

hurtigløp, Oslo, og betydningen av forutsigbare og gode isforhold for å sikre sportens 

eksistens i byen.  Det ble også orientert i grove trekk om hvilke typer og omfang av 

aktiviteter kretsen og klubbene avholder på de aktuelle anleggene. 

Orientering fra Oslo Kommune / KID v/Bente Bømark  

KID er eier av anleggene (Valle Hovin og Frogner Stadion Kunstisbaner) og har ansvar for drift 

og vedlikehold av selve kjølesystemet på begge anleggene.  De har ansvar for kartlegging av 

tilstand og behov for fornying og vedlikehold. KID overtok eierskap for Valle Hovin i 2015 fra 

BYM.  KID mener bygging av Intility Arena kan ha påvirket banedekket/rørsystemet negativt, 

men medgir at problemene begynte før og at hovedårsaken til vanskeligheter med isdekke 

på Valle Hovin er korrosjon i rørsystemet. 

Planer for utbedring av lekkasjer og tette rør på Valle Hovin: Det skal jobbes videre med 

dette i sommer, med mål om at anlegget skal fungere for fullt fra høsten.  Planene går på 

utskifting av de rørene som er tette/defekte.  Dette ble presentert som en krevende jobb 

uten garanti for å lykkes.  Planlagt utbedring/vedlikehold sommeren 2019 vil ikke bli stanset 

Selv om det skulle bli et vedtak om oppgradering eller ombygging på Valle Hovin.  

Orientering fra BYM om utsiktene for Frogner Stadion sesongen 2019/2020 v/Jeanette Fremoen: 

BYM er ansvarlig for islegging og teknisk utstyr over bakkenivå på begge anleggene.  Arbeidet 

med bygging av Ishallen (Sonja Henie) er i rute.  Det betyr at gjerdet vil flyttes og det blir 

mulighet for snødeponi utenfor banen.  Det vil dermed planlegges for normal drift med 

oppmålt og merket 400m bane for hurtigløp, samt is-tilgang og sikring av banen slik det var i 

2016/2017 sesongen, kommende sesong.  Lagring av snø kan fortsatt bli en utfordring, men 

dette søkes løst gjennom kombinasjon av snødeponi ved siden av anleggsområdet, og 

bortkjøring av snø ved behov.  Banemannskap på Frogner har ansvar for Spikersuppa og 

Voldsløkka, det kan, f.eks. i perioder med mye snø, medføre tidvis lavere servicenivå 

(suboptimal iskvalitet).  Nye puter vil bli anskaffet.  Skader på sikringsputer skyldes hærverk, 

dette er et problem i området.  Det er igangsatt tiltak for å forebygge lignende hendelser.  

(kameraovervåking) 

I forbindelse med forberedelse til is-fordeling har BYM møte med Oslo idrettskrets.    

Hurtigløp v/ kretsrepresentant bør vurdere å være til stede. 
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Angående kommunikasjon og informasjon mellom KID/BYM og krets/klubber:  

Fremoen vektlegger at deres offisielle informasjonskanal er Oslo Idrettskrets.  Vi (Klubbene i Oslo) 

har erfart at OIK ikke alltid vet hvem som er rette mottaker ved videreformidling av slik informasjon.  

Vi har f.eks sett at informasjon angående Valle Hovin har gått via OIK til OSK og deretter til ASK.  

Anleggsutvalget ønsker at AOSK etableres som et offisielt ledd i kommunikasjon fra KID/BYM i alle 

saker som gjelder status og tilgang til isanlegg for hurtigløp og kunstløp i byen.  Kretsleder anmodes i 

tillegg om å ta kontakt med OIK for å sikre at all slik informasjon videresendes til kretsens e-post 

adresse når den kommer til OIK. 

 

Sikkerhet på Valle Hovin og Frogner Stadion 

Klubbene redegjorde for status på sikringsputer på Valle Hovin.   Det er behov for nye og bedre 

sikringsputer.  De putene som er brukt, trekker vann og kan utgjøre en risiko for løpere.  

AOSK/Anleggsutvalget sitter på en god del kompetanse omkring dette, og tilbyr å bidra med 

kunnskap, både knyttet til praktisk utforming, og knyttet til tekniske krav i henhold til lover og 

bestemmelser hos Norges Skøyteforbund og ISU.  Det kan gjelde kravspesifikasjon, mulige 

leverandører mv.  Anleggsutvalget anbefaler at dette arbeidet initieres raskt slik at det en ved 

positivt budsjettvedtak, raskt kan iverksette anskaffelser og tiltak. 

 

Ref. JW/RER 

 

  

 


