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ÅRSRAPPORT TEKNISK DRIFT ANLEGG 2021-2022 

 
 

Organisasjon: 
Teknisk Drift Anlegg,  består av 6 faste medlemmer. Foruten disse er det an antall 

resurspersoner som bidrar på ulike områder. 
 
Leder Ole Kristian Amundsen 

Representant Kara Jon Dale 

Utleie ,  Økonomi,  IT ustyr Oddvar Hagen 

Sekretær, Prosjektleder Hans Petter Buvik 

Skytebane, Bygg  Kjell Tore Hansen 

Anlegg  Jørn Barkenæs 

 

Kara 
Sammen med kara er det utarbeidet en oppgaveliste med arbeidsoppdrag på anlegget etter en 

prioritetsordning, på denne måten jobber vi alle mot felles mål og prioritet. 

Denne gjennomgås og oppdateres sammen med Kara under frokostmøte på onsdager. 

 

Kara gjør en stor jobb med daglig vedlikehold av alle slag på bygninger, anlegg og maskiner. 

Kara er nå en stor gjeng på 12 personer, som alle gjør en kjempejobb. De har i sesongen lagt 

ned ca 2400 dugnadstimer. Det kan ikke gjentas for ofte deres betydning for Fet skiklubb, 

STOR takk til alle sammen! 
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Prosjekter: 
Det har vært et år uten større prosjekter, men det har vært gjennomført mye 

vedlikeholdsarbeid på snøanlegg, løypetraseer og bygningsmasse. 

Spesielt på Seteråsen ble det kjørt ut bark og finmasser og traseen har fått et stort løft, den kan 

nå settes i god stand på marginale snøforhold.  

På skytebanen har standplassen blitt ferdigstilt med nye braketter for bane delere og snøkant. 

Det ble utført en stor jobb med kanthogst i konkurranseløypene, stadion og lekebakken. 

 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel 
Hvaltjern skistadion ligger på del av den kommunale eiendommen gnr. 426, bnr. 1 og er 

planmessig forankret i kommuneplanen fra Fet kommune og tilhørende reguleringsplan fra 

1980-tallet. Stadionområdet utgjør vel 100 daa, men grensesettingen fra den opprinnelige 

planleggingen gjorde allikevel at en «liten flik» i sør-vest kom utenfor plankartet når 

skiskytterbanen skulle utvides.  Dette ble akseptert under forutsetning av en avklaring ved 

neste kommuneplanrullering.  Samtidig har skiklubben fremmet sin utviklingsplan som blant 

annet peker på behov for nye arealer til sprintløyper sør for stadionområdet.  Vi fremmet 

derfor innspill om at resterende arealer av eiendommen 436/1 sør for stadion blir avsatt til 

idrettsanlegg ved den pågående kommuneplanrulleringen som vil stadfeste den første 

kommuneplanen for Lillestrøm kommune.  Vårt innspill er med i kommunens prioriteringer 

for videre utredning og vi forventer derfor at forslaget til omdisponering av nye ca 85 daa til 

idrettsformål ved Hvaltjern skistadion også er med når formannskapet skal legge et samlet 

planforslag ut på offentlig høring i begynnelsen av mai.  Høringsperioden forventes å vare 

over sommeren før ett endelig forslag til kommuneplanens arealdel skal godkjennes av 

kommunestyret høsten 2022.  Blir vårt arealinnspill vedtatt så ligger det til rette for en 

sportslig detaljplanlegging av nye sprintløyper og tilhørende forberedelser til fornyet 

reguleringsplan og festetomtjustering.  
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Snøproduksjon og skiløyper: 
Med to viftekanoner og lanser har vi en optimal kombinasjon av utstyr som utnytter vår 

pumpekapasitet maksimalt. 
Denne vinteren ble det en god snø periode i desember med kaldt vær i to perioder. Med 

produksjonsstart 1.des har vært produksjon 262 timer i perioden frem til 28.des.   Hvorav 26t 

med lanser i Rosin, som er meget effektiv i kaldt vær 

På slutten av perioden ble det også kjørt til deponi nede ved Skauen.  

Dette har igjen  reddet alle treninger og konkurranser ila snøsesongen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Faktiske energikostnader snøproduksjon beregnet ca  140.000-Kr, dette er dobbel kostnad 

grunnet veldig høye strømpriser. All produksjon ble utført i samme kalendermåned, med det 

har man spart ca 30.000,-kr i nettleie.  

 

Dette har ført til gode forhold i hele Rosinrunden og stadionområdet helt ut i april. Av 

erfaring valgte vi nå å legge en betydelig tykkere såle i det området vi legger snø. 

Det viktigste er at vi kan holde høy kvalitet på området vi legger snø, og med det blir det 
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enklere å vedlikehold og preppe løypene. Alle våre renn har blitt arrangert som planlagt, i 

tillegg kunne vi overta et NC- skiskyting som måtte flyttes fra Stryn grunnet snømangel. 

 

Perioden med natur snø har vært dårlig denne vinteren, og med det vanskelig å holde 

kontinuerlig gode forhold i øvrige treningsløyper på Hvalstjern.  

Vi ser resultatet av utvidelser og grunnarbeider på Seteråsen når vi fikk natur snø der og 

kunne preppe løypa i full bredde, da ble det gode forhold for både klassisk og skøyting.  

Løypemaskinen har gått kun7 turer på Svarttjernveien opp til Ramstadmåsan ved skihytta,  

og kun en helg gikk det å kjøre turløyper med løpemaskin til Tunnerud -Stensrud -

Slordammen Drøplene.  

Det har ikke vært mye snø, og kommunen har derfor prioritert løypekjøring med sin scooter 

på vannene, foruten grunn prepp i turløyper.  Det jobbes nå med å få GPS på kommunens 

scooter, slik at den kommer på skisporet.no . 

Løypemaskin har vært i drift i 130t, i perioden 10.des  til 28.mars.  

 

Maskiner: 
I helga 9.jan hvor det hvor mye nysnø og stor utfart, fikk vi feil på et planetgir til 

løypemaskin, det er en av to hovedkomponenter i drivverket på maskinen. Med meget god 

service fra leverandør og stor egeninnsats klarte man å utbedre feilen å få maskinen i drift 

igjen ila 5 timer, og løypene ble preppa ferdig, til utfarten samme helga.  

Vi har nå fått montert GPS på vår scooter, som er koblet til våre løyper på skisporet.no 

 

Utleie: 
Utleie 38.500,-kr i  leieinntekter, som er ca 20% mindre en tidligere år.  

 

Prioriterte oppgaver videre: 
-Forbedre snøanlegget  

-Oppgradere maskinpark med ny traktor og dumperhenger 

-Fortsette med utvidelser, og utbedringer av konkurransetraseer   

-Nytt lysanlegg på stadion 

-Vedlikeholde bygningsmasse 

-Ferdigstill detaljer på standplass,  reklamestativ og gjerde bak skyteriggen. 

-Rydde løypetraseer og anleggsveier 

-Starte forprosjekt med budsjettering, utvidelse av veibru inn/ut av stadion 
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Fetsund 15.03.2022 

 
Ole Kristian Amundsen 

Leder Teknisk Drift Anlegg 
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