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Referat fordelingsmøte isanlegg sesongen 2015/2016 
 

Sted: Bymiljøetaten, Hollendergata 5 
Dato: 28.04.2015 
Deltagere: 

Navn Organisasjon 

Per Øien Oslo kommune - BYM 
Jeanett Femoen Oslo kommune - BYM 
Inge Ove Solberg Oslo kommune - BYM 
Liv-Aina Kristiansen Oslo kommune - BYM 
Robin Braaten Oslo kommune - BYM 
Espen Johansen Oslo og Akershus Bandyregion 
Terje Nesgård Oslo Ishockeykrets 
Tom Pettersen Akershus og Oslo Skøitekrets 
Sara Hemmer Akershus og Oslo Skøitekrets 
Kjetil Moberget Oslo Idrettskrets 

Agenda 
1. Kultur- og idrettsbygg 

2. Kommende utbygging av isanlegg 

3. Sommeråpen ishall 

4. Sesongen 2015/2016 

5. Annet 

6. Fordeling av brukstid mellom idrettene 

Kultur- og idrettsbygg 
I etterdønningene av OL-prosessen har det blitt opprettet en etat for Kultur- og idrettsbygg som fra 

1. juli 2015 vil etablert som et kommunalt foretak (Kultur- og idrettsbygg KF - KID). 

Tanken er at idrettsfeltet skal drives etter samme modell som skolefeltet, med en bestiller og en 

utfører. I idrettssammenheng vil dette fungere slik at BYM er bestiller og KID er utfører. BYM vil 

fortsatt være bindeleddet mot idretten. 

Kommende utbygginger av isanlegg 

Valle Hovin 
KID har ansvaret for prosjektet med bygging av ishall over Valle Hovin.  

Det antas at den kommende sesongen vil bli utfordrende på grunna v utbygningen av Vålerenga 

Stadion på nabotomta. Det er antatt at rivning av klubbhus og garderober tilhørende isflaten starter 

3. august 2015. Lokalene skal erstattes med provisorier, men det er foreløpig usikkert i hvilken grad. 

Det er sikkert at det vil bli satt opp to garderober, mens BYM i tillegg er meldt inn behov for 

klubblokaler. Brukerne understreket ønske om tett byggegjerde (gjerde med duk/presenning) for å 

hindre byggestøv på isflaten. BYM bemerket at kvaliteten på isen uansett ikke vil kunne bli god den 

kommende sesongen på grunn av byggearbeidene. 
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Totalt er byggeperioden til Vålerenga Stadion ventet å påvirke de to kommende sesongene 

(2015/2016-sesongen og 2016/2017-sesongen). 

BYM vil holde brukerne løpende orientert om de praktiske forholdene i byggeperioden. 

Frogner stadion 
Bymiljøetaten har hatt ansvaret for bygging av idrettshall og ishall i tilknytning til Frogner stadion. 

Prosjektet til derimot bli overført til KID (med samme prosjektledelse) når det nye kommunale 

foretaket er oppe og går. 

Også her ligger anleggsplassen tett på den eksiterende isflaten, noe som vil kunne skape utfordringer 

for kvaliteten på driften av isflaten ute. Byggeperioden er antatt å foregå de kommende 2 sesongene. 

Nye Jordal 
KID har også ansvaret for dette prosjektet. Planene er å rive gamle Jordal Amfi og erstatte bygget 

med en ny ishall. Endelig framdrift ikke avklart. 

Sommeråpen ishall 
Sommeren 2015 er det Manglerud ishall som vil bli holdt åpen. 

Det er tenkt at sommeråpen hall skal ha en eller annen form for rotasjon fra år til år. Sommeren 2016 

vil det være Ungdomshallen som holder åpent. 

 Sesongen 2015/2016 

Planlagte åpningstider sesong 
Anlegg Åpningsdato 2015 Stengning 2016 

Jordal Amfi 3. august 10. april 
Ungdomshallen 10. august 12 mnd 
Manglerudhallen 3. august 10. april 
Grünerhallen 17. august 23. mars 
Lørenhallen 17. august 23. mars 
Valle Hovin 1. november 13. mars 
Gressbanen 1. november 13. mars 
Ullern 1. november 13. mars 
Frogner stadion 1. november 13. mars 
Bergbanen 1. november 13. mars 
Voldsløkka 1. desember 1. mars 
   

Etter ønske fra OIHK og AOSK ble åpningsdato for både Jordal Amfi og Ungdomshallen flyttet fram én 

uke fra hhv. 10. august og 17. august til hhv. 3. august og 10. august. 

BYM bemerket at alle uteanleggene vil bli prøvekjørt i god tid og denne prosessen vil bli godt 

dokumentert i forkant av den kommende sesongen. 

OABR kom med et ønske om at Bergbanen åpner så fort som mulig. 
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Åpningstider ishallene 
(Ikke omtalt på møtet, men et tillegg i etterkant) 

Det er ingen endringer på åpningstider i ishallene. Åpningstider på alle anlegg ligger ute på BYM sine 

nettsider. 

Åpningstider isbanene 
(Ikke omtalt på møtet, men et tillegg i etterkant) 

Det er ingen endringer på åpningstider på isbanene. Åpningstider på alle anlegg ligger ute på BYM 

sine nettsider. 

Annet 

Skifte av vant i ishallene 
Etter krav fra Norges Ishockeyforbund skal vantene i ishallene skiftes innen 2017. Dette fører til store 

investeringer og spres derfor over et lengre tidsrom. BYM vil starte med Manglerud ishall neste 

sommer (2016). Øvrige haller blir tatt i årene som kommer. Man vil vente med Jordal Amfi til ny hall 

er avklart. 

Frogner stadion 
Det ble gjort et dårlig arbeid når rørene på uteanlegget ble anlagt. Dette er det dessverre vanskelig å 

gjøre noe med uten å gjennomføre en total rehabilitering av anlegget. Derfor må man også kunne 

forvente at kvaliteten på enkelte soner av isflaten vil være dårlig også i framtiden. 

BYM vil for øvrig se nærmere på enkelte utbedringer rundt puter, vifter og rør på kunstisbanen. 

Fordeling av brukstid 
 (Følgende ble ikke omtalt på møte, men er en videreføring av praksis fra tidligere år):  

Idrettens tid i ishallene 
OIHK og AOSK blir enige seg imellom og med Oslo Bedriftsidrettskrets om fordelingen av brukstid. De 

respektive kretsene fordeler «sin» tid videre til sine lag. 

Som tidligere sesonger vil stevnegjennomføring avklart kretsene imellom. I en normalsesong skal 

kunstløp avholde inntil 4 stevner uten å måtte «betale tilbake» brukstid i form av treningstid. Tid 

utenom ordinære åpningstider kjøper OBIK fra klubbene som drifter hallene. 

OIK varsles hvis man ikke kommer til enighet. 

Idrettens tid på isbanene 
OABR, AOSK blir enige seg imellom og med OBIK om den endelige fordelingen. De respektive 

kretsene fordeler «sin» tid videre til sine lag. 

OIK varsles hvis man ikke kommer til enighet. 
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Oslo, 13. mai 2015 

Kjetil Moberget, Oslo Idrettskrets 


