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Byrådet vil prosjektere nytt breddeanlegg på Valle Hovin 

Byrådet i Oslo bevilger 8 millioner til prosjektering av Valle Hovin Ishall. I tillegg til å gi is-idrettene i Oslo et lenge 

etterlengtet anlegg, vil den nye ishallen gi publikum plass til egenorganisert aktivitet mange timer i uken.  

Prosjekteringen skal sørge for å kostnadsberegne hallen, som er planlagt nedskalert noe i forhold til hallen som ble tegnet 

med tanke på å være et OL-anlegg. Hovedfokuset er å dekke behovet for et breddeanlegg for skøyter og bandy i Oslo, 

Anlegget skal ikke kun forbeholdes organisert idrett, men gi uorganiserte brukere like god tilgang. Kultur og idrettsbygg 

Oslo KF (KID) får nå oppdraget fra byrådsavdelingen for idrett og kultur med å gjennomføre prosjekteringen. 

Et lett tilgjengelig breddeanlegg 

Valle Hovin ligger like ved et av Oslos viktigste kollektivknutepunkter på Helsfyr, mellom Groruddalen og sør-øst, og tett på 

de sterkt voksende områdene Ensjø, Kværnerbyen og Økern. Det betyr at anlegget vil være lett tilgjengelig for 

idrettsutøvere og brukere fra hele byen. Med en hall er man heller ikke avhengig av riktige værforhold for å kunne drive 

vinteridrett, og det gir mer og forutsigbar aktivitet flere måneder i året.  

Erfaringen fra tilsvarende anlegg andre steder er at ishaller blir brukt av både barn, unge og eldre brukere. Hallen på Valle 

Hovin skal gi rom for mye aktivitet samtidig, med flater for trening og arrangementer for hurtigløp, kortbane, kunstløp, 

bandy, ispigging og meget god og samtidig tilgang for egenorganiserte aktiviteter. 

Mye aktivitet for pengene 

Sørmarka Arena i Stavanger som åpnet i 2011 har et årlig brukertall på over 180 000. Den svært høye bruken gir en svært 

lav kostnad per aktivitetstime, sammenlignet med nær sagt alle andre typer idrettsanlegg. Et nytt anlegg vil sørge for 

gjenvinning av overskuddsvarme i et moderne, energieffektivt anlegg.  

Glede i interesseorganisasjonen 

Interesseorganisasjonen for Valle Hovin representerer alle de organiserte idrettene som har en interesse i Valle Hovin 

Ishall. Bak organisasjonen står bl.a. Aktiv Skøyteklubb, Oslo og Akershus Skøytekrets, Norges Skøyteforbund, Norges 

Bandyforbund, Oslo og Akershus Bandyregion, Oslo Bedriftsidrettskrets og Oslo Handicap Idrettslag.  

– Jeg er svært glad for byrådets beslutning om å bevilge penger til prosjektering nå. Folkeanlegget Valle Hovin 

representerer en unik mulighet for byen, og er antakeligvis Norges mest attraktive idrettsanlegg ennå ikke bygget, sier 

leder av Interesseorganisasjonen for Valle Hovin, Henning Hagelund. Den vil være et stort aktivum for alle organiserte 

isidretter, og samtidig gi et meget godt og bredt tilbud til hele Oslos befolkning. Skøyter er et rimelig lavterskel 

aktivitetstilbud til de mange som ikke naturlig trekkes til tradisjonelle norske vinteraktiviteter. Skøyteskolen på dagens 

Valle Hovin har nærmere 30 % deltagere med fremmedkulturell bakgrunn og er derfor et godt tiltak for integrering og 

aktivitet.  

 Vi har jobbet med dette i over to tiår, og vi mener at tiden nå er inne for å komme videre med sikte på å få realisert 

Folkehallen på Valle Hovin.  Det har vært mange møter med byens folkevalgte, og i tillegg til at byrådet nå tar grep, er vi 

svært glade for den oppslutningen og forståelsen det er for dette prosjektet blant nær sagt alle partier i bystyret. Fram til 

1986 var Oslo en ledende skøyteby, i mellomtiden er det bygget 36 skøytehaller av denne typen andre steder i verden. Det 

er på høy tid at Oslo, byen som skal være verdens vinterhovedstad, får et moderne anlegg for skøytesport og bandy, 

avslutter Hagelund. 

Kontaktperson: 

Interesseorganisasjonen for Valle Hovin Ishall: Henning Hagelund (leder): Mobil 918 05 748 

 


