
Realiseringen av 
Lillomarka Arena
Fagdag rulleskianlegg 19.09.2018
Bad, park og idrett



Badedammen

SteinbruvannHuken pukkverk



• 3 km skiløyper med asfalt 
og belysning 

• Snøproduksjonsanlegg
• Skiskytterarena 
• Varmestue med start- og 

målbu
• Skibro med driftshus
• Hundebane
• P-plass 
• Driftsvei

















Disposisjon

• Oppstarten
• Anskaffelsen 
• Tillatelser og byråkrati
• Gjennomføringen
• Oppsummering



Oppstarten

• Vinter 2013: Forprosjekt
• Bestilt av bydel Grorud og Bymiljøetaten 
• Dannet grunnlaget for arealdisposisjonene i reguleringen
• Rulleskiløype trasè utarbeidet av Hermod Bjørkestøl, NSF

• 23.04.2015: Bestilling av nytt forprosjekt (KID)
• Oppdatert behovsanalyse utarbeidet sammen med brukerne:

• Lillomarka skiklubb
• Lillomarka o-klubb
• Stovner Hundeklubb
• Oslo skiskytterlag
• Høybråten og Stovner langrenn

• Inkluderte kalkyler

• Våren 2015: Reguleringsplan vedtatt i Oslo bystyre



Oppstarten

• Etappevis finansiering
• Skissert gjennomføring i tre etapper 

• Bevilgning
• Fase 1 revidert budsjett vår 2016: 

36 MNOK
• Fase 2 og 3 budsjett høst 2016: 

72 MNOK

• Prosjekt med lang historie, 
initiativ startet tilbake i 2000. 
Stort engasjement og stolthet 
knyttet til prosjektet.



Befaring sommer 
2015



Sommer 2015

Sommer 2018



Anskaffelsen

• Strategi:
• Totalentreprise etter NS8407 for begge faser
• Egen kontrakt for snøproduksjonsanlegget

• Kravspesifikasjonen:
• Bistand fra Multiconsult etter avrop på rammeavtale
• Mange fag involvert, ulikt detaljeringsnivå

• Erfaring: Grundigere gjennomgang med alle fag på forhånd
• Ukjent anlegg for konsulentene, behov for mye bistand 

• To faser – to anskaffelser:
• Vi kunne risikert å få inn to entreprenører, der én skulle ferdigstille 

det den første hadde startet opp. 



Gjennomføringen

• Anleggsarbeidet startet desember 2016
• Grunnarbeider og løyper først
• Skibroen
• Varmestue
• Agilitybane

• Utfordringer:
• Entreprenørens manglende erfaring med skiløyper: 

• Veileder rulleskianlegg som grunnlag
• Hyppig oppfølging fra prosjektleder
• Hyppige befaringer fra kollegaer fra Holmenkollen, og fra klubbene
• Hvem eier sannheten? 



Gjennomføringen

• Interessenthåndtering
• Stor brukergruppe med mange klubber
• Krevende å kommunisere til en stor gruppe, mye tid på dialog
• Mange innspill fra ulike klubber, ikke alltid omforent
• Naturverngrupperingen Lillomarkas venner har fulgt prosjektet tett 

og har vært tidkrevende



Gjennomføringen

• Privat tomt
• Sentrale deler av anlegget er på privat 

eiendom
• Forsøkte med kjøp – eierne sa nei
• EBY anbefalte langtidsleie, eierne var 

enige, kommuneadvokaten sa nei
• Ekspropriasjonsprosess pågår
• Fase 3 ferdigstilles når tiltrede er i orden





Tillatelser og byråkrati

• Markaloven
• Stadfestelse hos KMD desember 2015 
• Fritak for lysmaster vår 2017 
• Tillatelse for strømtilførselen vår 2018

• Konsesjonspliktvurdering uttak av vann
• Søknad til NVE – ikke konsesjonspliktig
• Samarbeid med VAV om håndtering av vanntilførselen

• Oslomodellen
• Forhindre arbeidslivskriminalitet
• Utsjekk av alle leverandører hos skatt øst
• Avdekket UE med store restanser på skatt



Tillatelser og byråkrati

• Byggesaken
• Kompleks byggesak med mange søknader:

• Skiløyper
• Skibro
• P-plass og driftsvei
• Varmesue
• Agilitybane

• Rammetillatelse, IG, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
• Konflikt knyttet til manglende støttemur



Tillatelser og byråkrati

• Spillemidler
• Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning mai 2016
• Søknad om spillemidler godkjent desember 2016: 3 910 000 kr

• Snøproduksjonsanlegg
• Lysanlegg
• Skiskytteranlegg samt asfalterte rulleskiløyper

• Programsatsingsmidler rulleskianlegg 
• Søknad utarbeidet av KID til Oslo skikrets
• Anbefaling fra Oslo skikrets til Norges skiforbund
• Høst 2017 fikk KID tilsagn på 2,2 MNOK 



Oppsummering - de største 
utfordringene
• Stadfestelse av regulering pga Markaloven
• Byggesaken:

• Kompleks
• Påvirker fremdrift – entreprenør må fremskaffe mye dokumenter, 

de har fokus på arbeid

• Privat tomt
• Strøm inn i anlegget
• Naturverngrupperinger
• Stor brukergruppe med fem klubber
• Oppstart snøproduksjon
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