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Rulleskiløype Sognsvann – Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning 

 
Vi viser til kunngjøring datert 22.12.2018 om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for 

rulleskiløype ved Sognsvann. 

 

For Oslo Idrettskrets har det lenge vært ønskelig å få større deler av rulleskiaktiviteten bort fra 

offentlige veier – spesielt den for barn, unge og nybegynnere. I veinettet er trafikksituasjonen til tider 

både krevende og direkte farlig, noe som gjør det lite forsvarlig å drive treningsaktivitet der. Det er 

også behov for en løype uten alt for store høydeforskjeller, slik at paraidrettsutøvere har mulighet til å 

trene på en sikker måte. 

 

De få eksisterende rulleskianleggene i Oslo har ikke hatt kapasitet til å betjene alle som ønsker å trene 

langrenn i sommermånedene. Dagens anlegg i Holmenkollen er teknisk krevende og best egnet for 

utøvere på høyt sportslig nivå. På tross av dette er løypa mye benyttet og kapasiteten sprengt. 

Nyetablerte Lillomarka Arena vil bedre kapasiteten noe, men det vil fortsatt være behov for flere steder 

å kunne trene rulleski i sommerhalvåret. 

 

Arealsituasjonen i Oslo tilsier at det er vanskelig å planlegge rulleskianlegg uten at disse berører marka 

i noen grad. Oslo Idrettskrets mener Sognsvann er et sted der det er mulig å gjennomføre et prosjekt 

uten alt for store inngrep i naturen. For øvrig kan det nevnes at flere av Oslos største langrennsmiljøer 

holder til i nærområdet og anlegget vil bli en viktig treningsarena for lokale barn og unge. Nærheten til 

Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen muliggjør en god utnyttelse av anlegget på dagtid. 

 

Etter det vi forstår innebærer prosjektet en rulleskitrasé uten snøproduksjonsanlegg. Oslo Idrettskrets 

mener det vil være fornuftig at prosjektet inkluderer en eller annen form for snøproduksjon. På denne 

måten kan anlegget også utnyttes på en god måte i vintersesongen. Arealmangel er en stadig økende 

utfordring og det vil være nødvendig å planlegge idrettsanlegg som kan benyttes hele året. 

Problemstillingen er omtalt i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 der det blant annet heter 

følgende: 

Kommunens arealutfordringer vil til en viss grad legge føringer for hvor mange og hvilke typer 

anlegg og arealer som kan tilrettelegges. God utnyttelse av eksisterende anlegg og arealer med 

mest mulig tilrettelegging for helårsaktivitet er nødvendig. 

Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028, side 4 

 

Oslo Idrettskrets er positive til den foreslåtte rulleskitraseen, men ber om at det videre arbeidet også 

inkluderer prosjektering av et distribuert snøproduksjonsanlegg. 
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