
Linderudkollen langrennsanlegg
Eivind Selvig, Kjelsås langrenn, 

Leder av rennkomitéen og anleggsansvarlig

Løypeseminar 2018
Skiforbundet og Skiforeningen



Innhold

Linderudkollen langrennsarena?
Løypa til …

Plan og regulering
Drift og avtaler

Hva nå?



Linderudkollen – Årets anlegg 2017



Utsikt fra toppen av hoppbakken mot 
Maridalsvannet, Tryvann og 
Holmenkollen. Langrennsløypene ses i 
nederst. Foto: BYM
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Løypa til nytt langrennsanlegg
Prosess, vedtak, gjennomføring

2000-2006: 
– Kjelsås jobbet med luftige skisser, ideer, sonderinger, tett samarbeid

med Oslo skikrets => på prioritert liste for anlegg i kommunen(fylket). 

2007: 
– Startet tettere samarbeid med BYM om videre utvikling av planene, 

midler til planarbeidet - reguleringsplan med konsekvensutredning!

2009:
– BYM sendte planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE) 

02.04.09, samråd til kommunale etater og foretak.
– Markaloven trådte i kraft 01.09.09. Krever tillatelse fra

Miljøverndepartementet (MD) for å starte planarbeidet.
– PBE 18.09.09 med anbefaling om oppstart til Fylkesmannen som så

utarbeidet innstilling til Miljøverndepartementet 25.09.09



Prosess og vedtak
2010: 

– Miljøverndepartementet gir tillatelse til oppstart av planarbeid 08.02.10.

2011:
– Plan på høring
– Justeringer og innsending av forslag til reguleringsplan med KU til PBE

2012: 
– Oslo bystyre vedtok reguleringplanen 15.02.12

2013:
– Miljøverndepartementet stadfestet denne 26.02.13
– Detaljplanlegging og søknad om rammetillatelse innsendt (6 søknader)
– Sikre at Oslo idrettskrets, Oslo skikrets og BYM er enige om 

prioriteringene av anlegg
– Det trengs penger! - Intens lobbing, partigruppene i bystyrekomiteen
– Budsjettvedtak i bystyret
– Kontrahering entreprenør og oppstart



Befaring med 
politikere er viktig…





Løypa til nytt langrennsanlegg
Utforming 

Grindaker landskapsarkitekter i samarbeid med H. 
Bjørkestøl og Kjelsås utarbeidet løypedesign
– Breddeanlegg – barn og unge, skileik inkludert
– Tekniske svinger og småbakker, men også flate partier
– Hensyn til eksisterende turløyper
– Utnytte eksisterende traseer
– Doble traseer 9-10 m, minske inngrep, redusere kostnader, 

effektivisere snøproduksjon
– Tre sløyfer med en sentralt plassert start/mål slette og 

skileik



Løypa til nytt langrennsanlegg
Reguleringsplan med KU

• Multiconsult – reguleringsplan med KU og 
avklaringer med berørte myndigheter sammen med 
BYM:
– Eksisterende løyper og bygninger
– Naturverdier – kartlegging, unngår, hensynssoner 
– Kulturverdier – kartlegging, automatisk fredet
– Friluftsliv – støy, tilgjengelihet, inngrep
– Vannuttak – konsesjon, bestemmelser
– Støy – bebyggelse, bestemmelser
– Trafikk – kapasitet, parkering, risiko 



Løypa til nytt langrennsanlegg
Kostnader - Finansiering

• Anlegget ca 30 mill – Oslo kommune, spillemidler
• Snøkanoner ca 2 mill – Sparebankstiftelsen,

spillemidler, egenkapital Kjelsås langrenn
• Drift og vedlikehold ca 0,7 – 1 mill per år – strøm,

vedlikehold infrastruktur, snøproduksjon, prepping,
koordinering av bruk, mv.
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Snøproduksjon



Snøproduksjon
• To uttakstjern, to pumpehus og to vannkretser
• Distribuert vann – trykk på 3 til 5 bar. 
• Pumpene maksimal vannmengde 75 m³/t. 
• 25 kummer med strøm og vannuttak, 100-150 meters avstand
• 5 viftekanoner, SUFAG standard Optiflow 15 - 20 bar ved 

integrerte kompressoren

• Støy – 15 døgn per år, 3 søndager, hensyn om natt
– Lydnivå 64 db(A) ved 20 meter og ca. 80 dB(A) ved 1 meter

• Vannuttak – 1.nov. – 31.april – oppdemming 0,5 m, kontroll av 
nivå
– vannforbruket ca. 15 m³/t til ca. 33 m³/t snø (ved –9°C).

• Produsere hele anlegget inkl. skileik på 2 uker ved lave temp.



RØD LØYPE

SVART LØYPE

BLÅ LØYPE





Drift - Koordinering
• Kjelsås har driftsavtale med BYM

• BYM og Kjelsås samarbeider om å produserer snø. BYM på 
dagtid, Kjelsås kveld og natt (dugnad).

• BYM preparere hver dag – når det er behov
• Kjelsås eier og drifter snøkanoner og rennteknisk utstyr, 

arrangementhus (lyd, tidtaking, inventar og drift)
• BYM eier og drifter preppemaskin, teknisk infrastruktur (vann, 

el)

• Kjelsås koordinerer bruken av anlegget inkl. garderobeanlegg 
på ettermiddag og kveldstid – kl. 16.00 – 23.00

• Prioritet til barn og unge
• Kalender på nettside – oversikt over bruk



Drift - Koordinering

• Driftsmøter med BYM 2-3 ganger i året

• Daglig om vinteren med løypekjører og prepper

• Regnskap og årsrapport til BYM

• Brukermøter – koordinering med langrennsklubber, 

drift av Linderudkollstua, hoppbakkene

• Opplæring av dugnad – snømenn og –kvinner

– Innstruks, beredskap ved uhell, ansvar, mv.

• Vedlikehold – løpende

• Forbedringer og ‘nye prosjekter’



https://linderudkollen.wordpress.com/



Bymiljøetatens føringer for bruk av anlegget

Linderudkollen skal brukes til idretts- og 
friluftslivsaktiviteter, primært i regi av ideelle organisasjoner

Vinter
• På hverdager fra morgenen og fram til kl. 16.00 gjøres 

det ikke tildeling av brukstid.
• På hverdager mellom klokken 16.00 og 23.00 og 

helgedager hele dagene tildeles det brukstid.

Sommer
• Opplegg ikke vurdert



Kjelsås følger disse prioriteringene:

Tildelingen gjøres etter følgende prioritering:
1. Barn og unge i klubbene Årvoll IL og Kjelsås IL
2. Voksne i klubbene Årvoll IL og Kjelsås IL

deretter:
1. Barn og unge i andre idrettsklubber og frivillige 

organisasjoner
2. Voksne i andre idrettsklubber og frivillige organisasjoner

deretter:
1. Bedriftsidrett
2. Bedrifter og kommersielle aktører



Mange glade og svært ulike brukere 
– og alle er glade i snø og ski!




