
PRAKTISK INFORMASJON
VELKOMMEN TIL VÅLERENGA!

Ankomst
Adresse: Innspurten 16 A  (Hovedinngang/resepsjon)

Ankomst hjemmesupportere via kollektiv transport
T-bane linje 1, 2 3, og 4 til Helsfyr. Grenseveien eller Valle Hovin. (ringveien)
Buss nr 21, 23, 24, 28, 37, 66, 68, 76, 95, 100,110, 300, 330, 352, 412, 415, 417, 422, og 431. 
Disse stopper ved Helsfyr stasjon,  Grensenveien stasjon, Teisenkrysset eller Valle Hovin. (ringveien)
! Benytt www.ruter.no eller app «Ruter Reise» for optimal ruteplanlegging til Intility Arena.  

Ankomst via spillerbuss/supporterbuss
Sydøst og vest fra ringveien: fra sydøst via E6/Europaveien eller fra vest via Ringveien tar du av kryss 
37 Ulvensplitten (Trondheim).  Sving av første avkjøring på E6, kryss 38, (Alnabru, Ulven.  Sving høyre inn 
på Ulvenveien og venstre i første rundkjøring (Tøyen).  Rett igjennom andre rundkjøring (2. avkjøring), 
over Ringveien og rett frem i tredje rundkjøring (2. avkjøring).  Her er det skiltet Vallhall og Intility Arena. 
Syd via Vålerengatunnelen/Operatunnelen: fra syd via tunnelene under Operaen svinger du av i kryss 
66 (Sinsen) og ned på Ringveien.  Behold filen, ta av i kryss 37 Ulvensplitten (Trondheim) og inn på E6 
nordover.  Sving av første avkjøring på E6, kryss 38 (Alnabru, Ulven).  Sving høyre inn på Ulvenveien og 
venstre i første rundkjøring (Tøyen).  Rett igjennom andre rundkjøring (2. avkjøring), over Ringveien og 
rett frem i tredje rundkjøring (2. avkjøring).  Her er det skiltet Vallhall og Intility Arena.
Nord via E6: Følg E6 syd og sving av i kryss 38 (Ulven). Venstre i første rundkjøring (2. avkjøring).  Høyre 
i neste kryss (Ulvenveien). Venstre i andre rundkjøring (Tøyen).  Rett igjennom tredje rundkjøring (2. 
avkjøring), over Ringveien og rett frem i fjerde rundkjøring (2. avkjøring).  Her er det skiltet Vallhall og 
Intility Arena. 

Inngang Spillere, dommer, 
delegat. Plan 0

Inngang Media 
Plan 0 Billettsalg bortesupportere  

Bussparkering bortelag 
supportere – Torg Nord
Publikumsinngang bortelag 
(Inngang 6) 



Parkering bortelag

Spillerbuss – Kan parkeres foran spillerinngangen. Kjør inn fra Nord via Dronnning Margretes vei.
Materialforvalter/adm. - Kan parkere på driftsplasser ved spillerinngang – se kart. Innkjøring via Nord 
(Dronning Margretes vei). Parkeringsbevis fåes i resepsjonen på inngang M, plan 0. 
Ved behov for parkeringsplass til privatbiler, send antall til anita@vif.no senest 3 dager før kamp. 

Bortesupportere
Ved ankomst T bane – linje 5 Vestli – Gå av på Hasle og følg veien mot Vallhall og videre til Intility Arena 
– Nordsiden. Merket med rødt.
Ved ankomst buss 21 – gå av i Vallefaret – gå gjennom borettslaget og ut mot Vallhall. 

Parkering for busser og privatbiler: 
GPS, sett inn: Valhall Arena.

Billettsalg
Eget billettutsalg  på Nord-tribunen. Åpner 1,15 timer før kamp.

Inngang 
Inngang 6 benyttes for bortesupportere.

Parkering - supporterbusser
Bussene kjører parkeringsplass på Torg Nord ved Nordtribunen  og laster av supporterne før de parkerer 
på oppmerkede plasser. (Se kart) Politiet bistår med dirigering.
Parkering - privatbiler
Det er svært begrensede parkeringsmuligheter på Intility Arena. 
Det anbefales derfor å benytte kollektiv transport. 



Mat/drikke
På Intility Arena finnes kiosk med variert utvalgt tilknyttet bortetribunen. 

Røyking
Intility Arena er en røykfri arena – vi ber alle respektere røykeforbudet på 
tribunen. I pausen blir det satt opp røykesluser ved utgangene. 

Arrangement
Kampmøtet avholdes i arbeidsrom på plan 0 ved inngang M, 3 timer før kampstart. Husk 
drakter  til spillere + keeper.

Kontaktinformasjon – nøkkelpersoner
Arrangement/media  Anita Alexandersen 932 33 376 anita@vif.no
Sikkerhet   Ronnie Bergheim 934 87 936 ronnie.bergheim@vif.no
Materialforvalter VIF  Egil Larsen  911 88 640 egil.larsen@vif.no
Supporterkoordinator Birk J Slipesæter 906 61 244 sk@vif.no
Supporterkoordinator  Christoffer Andresen 90929877 sk@vif.no

Vålerenga Fotball Elite 
ønsker alle hjertelig 

velkommen til
Intility Arena!


