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ALPINANLEGG I GREFSEN- OG TROLLVANNSKLEIVA - OPPSTART AV 
DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - INNSPILL 
 
Bydelsutvalget i Nordre Aker behandlet i sitt møte 09.05.2019 BU-sak 79/19  
«Alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva - Oppstart av detaljregulering med 
konsekvensutredning - Innspill» til behandling. Bydelsutvalgets vedtak er gjengitt i blått 
nederst i dette dokumentet. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak  

Bydelsutvalget Nordre Aker er positive til oppgradering av alpinanlegget i Grefsenkleiva og 
Trollvannskleiva, og ser at skisserte tiltak vil kunne gjøre anlegget mer tidsmessig for denne 
bruk.  

Bydelsutvalget er bekymret for at fokuset er for ensidig på alpinanlegget uten at andre 
brukergrupper ivaretas på en tilfredsstillende måte. Generelt er turgåeres ferdsel langs og på 
tvers av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva ikke beskrevet. Akebakken er i dag en av Oslos 
mest brukte turveier som benyttes både for ferdsel til Grefsenkollen restaurant, Trollvannsstua 
og videre innover i marka, både sommer og vinter. Det er blant annet uklart hvordan turgåere 
skal komme seg sikkert fra Akebakken, forbi Grefsenkollen og ned til Trollvann uten å bli 
nedkjørt av kryssende alpinister i foreslåtte alpinbakke fra Grefsenkollen restaurant. 

Bydelsutvalget mener det er spesielt viktig at de inngrepene som gjøres i terrenget, gjennom 
hogst og flytting av masser, ferdigstilles på en slik måte at området også fungerer og ser bra ut 
for turgåere på sommertid.  

Forslag 

MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i saken der det ble påpekt at foreslåtte justeringer av 
alpinanlegg og tilhørende installasjoner må gjøres slik at verdifulle naturområder bevares og 
slik at turgåere og andre fortsatt kan bruke området sammen. Bydelsutvalget deler i den 
sammenheng Naturvernforbundets bekymring for eventyrskogen og den historiske 
uteliggerhytta og støtter forslaget om alternativ trasé for stolheisen fra Årvoll til Grefsenkollen. 
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Bydelsutvalget er bekymret for at fokuset er for ensidig på alpinanlegget uten at andre 
brukergrupper ivaretas på en tilfredsstillende måte. Generelt er turgåeres ferdsel langs og på 
tvers av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva ikke beskrevet. Akebakken er i dag en av Oslos 
mest brukte turveier som benyttes både for ferdsel til Grefsenkollen restaurant, Trollvannsstua 
og videre innover i marka, både sommer og vinter. Det er blant annet uklart hvordan turgåere 
skal komme seg sikkert fra Akebakken, forbi Grefsenkollen og ned til Trollvann uten å bli 
nedkjørt av kryssende alpinister i foreslåtte alpinbakke fra Grefsenkollen restaurant.  

Bydelsutvalget mener det er spesielt viktig at de inngrepene som gjøres i terrenget, gjennom 
hogst og flytting av masser, ferdigstilles på en slik måte at området også fungerer og ser bra ut 
for turgåere på sommertid.  

Bydelsutvalget mener det bør være et mål at reisende til alpinanlegget benytter seg av kollektiv 
transport og ber om at kollektivtilbudet bedres betydelig. Det bør også etableres ladestasjoner 
for elbil og sykkelparkering ved Trollvannstua.  

Tilleggsforslag fra Høyre: 
Opprettholde første setning fra bydelsdirektørens vedtaksforslag og legge til følgende i nest 
siste avsnitt «Vi forutsetter at de ulike brukere og andre interessegrupper er med i den videre 
planprosessen.»  

Tilleggsforslag fra SV: 
Bydelen er opptatt at den tilrettelagte turstien og skiløypa fra Akebakkeskogen forbi den 
nåværende varmestua til lysløypa fra Årvoll, blir videreført. Turstien er mye i bruk og ble 
utbedret med universell utforming for noen få år siden. 

Bydelen er bekymret for nedtapping av Trollvann. All snø som lages til bakkene på 
Grefsenkollensiden vil renne ut mot Årvoll og ikke tilbake til Trollvann. Trollvann har et 
veldig lite nedbørsområde. 

Omforent tilleggsforslag: 
Klimaeffekten av denne planen, hva gjelder klimagassutslipp og barn og unges interesser 
gjennom hele året, må løftes tydelig frem i konsekvensutredningen. Ettersom denne planen er 
helt avhengig av snødekke, bør Bymiljøetaten, før videre planarbeid, begrunne utførlig at 
alpinanlegget vil være levedyktig på sikt i lys av klimaendringer, og at vannforsyning til 
snøproduksjonsanlegget ikke går på bekostning av bading i Trollvann.  

 

Votering 

MPS-komitéens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra SV ble enstemmig vedtatt.  
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak 

Bydelsutvalget Nordre Aker er positive til oppgradering av alpinanlegget i Grefsenkleiva og 
Trollvannskleiva, og ser at skisserte tiltak vil kunne gjøre anlegget mer tidsmessig for denne 
bruk.  

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i saken der det ble påpekt at foreslåtte justeringer av 
alpinanlegg og tilhørende installasjoner må gjøres slik at verdifulle naturområder bevares og 
slik at turgåere og andre fortsatt kan bruke området sammen. Bydelsutvalget deler i den 
sammenheng Naturvernforbundets bekymring for eventyrskogen og den historiske 
uteliggerhytta og støtter forslaget om alternativ trasé for stolheisen fra Årvoll til Grefsenkollen. 

Bydelsutvalget er bekymret for at fokuset er for ensidig på alpinanlegget uten at andre 
brukergrupper ivaretas på en tilfredsstillende måte. Generelt er turgåeres ferdsel langs og på 
tvers av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva ikke beskrevet. Akebakken er i dag en av Oslos mest 
brukte turveier som benyttes både for ferdsel til Grefsenkollen restaurant, Trollvannsstua og 
videre innover i marka, både sommer og vinter. Det er blant annet uklart hvordan turgåere 
skal komme seg sikkert fra Akebakken, forbi Grefsenkollen og ned til Trollvann uten å bli 
nedkjørt av kryssende alpinister i foreslåtte alpinbakke fra Grefsenkollen restaurant.  

Bydelsutvalget mener det er spesielt viktig at de inngrepene som gjøres i terrenget, gjennom 
hogst og flytting av masser, ferdigstilles på en slik måte at området også fungerer og ser bra ut 
for turgåere på sommertid.  

Bydelsutvalget mener det bør være et mål at reisende til alpinanlegget benytter seg av kollektiv 
transport og ber om at kollektivtilbudet bedres betydelig. Det bør også etableres ladestasjoner 
for elbil og sykkelparkering ved Trollvannstua.  

Bydelen er opptatt at den tilrettelagte turstien og skiløypa fra Akebakkeskogen forbi den nåværende 
varmestua til lysløypa fra Årvoll, blir videreført. Turstien er mye i bruk og ble utbedret med universell 
utforming for noen få år siden. 

Bydelen er bekymret for nedtapping av Trollvann. All snø som lages til bakkene på 
Grefsenkollensiden vil renne ut mot Årvoll og ikke tilbake til Trollvann. Trollvann har et veldig 
lite nedbørsområde. 

Klimaeffekten av denne planen, hva gjelder klimagassutslipp og barn og unges interesser 
gjennom hele året, må løftes tydelig frem i konsekvensutredningen. Ettersom denne planen er 
helt avhengig av snødekke, bør Bymiljøetaten, før videre planarbeid, begrunne utførlig at 
alpinanlegget vil være levedyktig på sikt i lys av klimaendringer, og at vannforsyning til 
snøproduksjonsanlegget ikke går på bekostning av bading i Trollvann.  

Vi forutsetter at ulike brukere og andre interessegrupper er med i den videre planprosessen. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Sletvold 
bydelsoverlege 

Bent Gether-Rønning 
spesialkonsulent miljø og plan 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk  
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DETALJREGULERING ALPINANLEGG GREFSENÅSEN  
 

Sammendrag: 

Mars 2018 fikk bydelen varsel om oppstartsmøte for ny reguleringsplan for alpinanlegget i 

Grefsenkleiva og Trollvann. I svaret stilte bydelen seg positiv til en utvidelse og oppgradering av 

anlegget, blant annet fordi andel barn og unge – som er en viktig brukergruppe – er forventet å øke 

betydelig i bydelen. Bydelen pekte også på problemstillinger ved planprosessen, trafikk, inngrep i 

naturområder og kulturminner samt om vannuttak til snøproduksjon ville påvirke sommervannføring 

i Hovinvassdraget og mente sommerbruk av anlegget bør være et tema. 

 

Ved offentlig kunngjøring av planoppstart er det klart at disse spørsmålene stadig er relevante.   

 

Saksframstilling: 

Det vises til 2018-saken for bakgrunnsopplysninger. 

 

I følgebrev til saken framgår at det er avgrenset et stort planområde hvor en del areal vil være 

«buffersoner» og noe areal er tatt med for å unngå behov for senere utvidelser. Det er også inkludert 

en beskrivelse av mulig verneområde med eldre skog med opplevelsesverdier for friluftsliv, noe som 

er foreslått av Fylkesmannen.  

 

Bymiljøetaten holdt et åpent informasjonsmøte om saken den 8. mai. Her hevdet tilhørere at 

utvidelse og oppgradering av anlegget vil gi mange ulemper for friluftslivet, både sommer- og 

vinterstid. I etterkant av møtet har leder i MOS og BU medlem Thor Ingar Aasheim (H) tatt opp saken 

i BU og mener at bydelens vedtak må fokusere på følgende problemstilling tatt opp i 

informasjonsmøtet: 



- At nytt heisanlegg i Grefsenkleiva sentraliseres i anlegget og ikke legges på samme 
side som «Eventyrskogen» slik at fjellformasjonene og kulturminnet «Haralds hytte» i 
størst mulig grad ikke blir berørt av utvidelsen av anlegget. 

- At det tas hensyn til at blåmerkede turstier som krysser traseen i dagens Grefsenkleiva 
benyttes som helårs turvei for personer/familier som benytter marka som 
rekreasjonsområde til fots. 

- At dagens turvei/grusvei fra bommen ved parkeringen må flyttes og kan komme i 
konflikt med ridesti og andre turstier. 

- Forventet trafikkøkning i Østreheimsveien og Årvollveien og manglene kollektivtilbud 
inn til parkeringen. 

- At avrenning fra Grefsenkleiva er blant kildene til badedammen på Stig og videre til 
Hovinbekken. 

Bydelsadministrasjonen mener samtlige punkt, med unntak av nr. 2, er ivaretatt i merknadene fra 

2018, slik at spørsmålet nå er om man har grunnlag for å forsterke eller konkretisere disse i denne 

fasen før utredninger og konsekvensvurderinger er påbegynt. 

 

Bydelsadministrasjonen mener punktene ovenfor bør undersøkes i løpet av planprosessen, men at 

det er for tidlig å hevde at disse skal innarbeides som krav til hvordan et nytt anlegg skal bygges. 

Planprosessen og konsekvensvurderinger må vise hvilke følger slike krav får for anleggets funksjoner 

og kostnader og gi grunnlag for avveininger mellom hensyn til utbygging og vern. 

 

Bydelsadministrasjonen foreslår at de foreslåtte punktene omformuleres. De bør formuleres som 

krav til at utredningene av planen bør omfatte: 

- Hvilke konsekvenser plassering av ny stolheis i Grefsenkleva får for kulturminner som 
«Haralds hytte» og fjellformasjonene ved denne, herunder om stolheisen kan fylle sine 
funksjoner hvis den plasseres lengre mot sørvest enn foreslått. 

- Hvorvidt nytt anlegg vanskeliggjør bruk av dagens sti- og løypenett langsmed og på tvers av 
nedfartene. Hvis dette er tilfelle bør det finnes avbøtende tiltak, slik som alternative 
stier/løyper. 

- Hvorvidt omlegging av turveien/grusveien fra parkeringsplassen ved Grefsenkleiva berører 
kulturminner/kulturmiljøer. 

- Trafikale konsekvenser for adkomstveier til parkeringsplassen ved Grefsenkleiva og i hvilken 
grad en oppgradering av kollektivtilbudet kan motvirke trafikkøkning. 

- Konsekvenser for vannkvalitet og -mengde i Hovinbekken i både anleggsfasen og driftsfasen. 
Dette gjelder tiltak som avskoging, masseforflytting, inntransport av nye masser og opplag av 
kunstsnø. 

 

Bydelsadministrasjonen mener også det bør utredes hvilke konsekvenser det får for naturmiljø og 

landskap dersom terrenget på toppen av begge bakkene heves som foreslått. Her bør det også søkes 

etter alternative løsninger for å knytte de to bakkene sammen. 

 



Bydelsdirektørens forslag til vedtak på delegert fullmakt i AU 

Bydel Bjerke stiller seg positiv til en utvidelse og oppgradering av alpinanlegget i Trollvanns- og 

Grefsenkleiva hvor det nå varsles planoppstart. Det vises til uttalelsen fra april 2018. Bydelen mener 

utredning av nytt anlegg må inkludere følgende punkter: 

- Hvilke konsekvenser plassering av ny stolheis i Grefsenkleva får for kulturminner som 
«Haralds hytte» og fjellformasjonene ved denne, herunder om stolheisen kan fylle sine 
funksjoner hvis den plasseres lengre mot sørvest enn foreslått. 

- Hvorvidt nytt anlegg vanskeliggjør bruk av dagens sti- og løypenett langsmed og på tvers av 
nedfartene. Hvis dette er tilfelle bør det finnes avbøtende tiltak, slik som alternative 
stier/løyper. 

- Hvorvidt omlegging av turveien/grusveien fra parkeringsplassen ved Grefsenkleiva berører 
kulturminner/kulturmiljøer. 

- Trafikale konsekvenser for adkomstveier til parkeringsplassen ved Grefsenkleiva og i hvilken 
grad en oppgradering av kollektivtilbudet kan motvirke trafikkøkning. 

- Konsekvenser for vannkvalitet og -mengde i Hovinbekken i både anleggsfasen og driftsfasen. 
Dette gjelder tiltak som avskoging, masseforflytting, inntransport av nye masser og opplag av 
kunstsnø. 

- Konsekvensene for naturmiljø og landskap ved å heve terrenget på toppen av begge bakkene, 
samt utredning av alternative løsninger for å knytte Trollvannsbakken og Grefsenkleiva 
sammen, slik som å senke forhøyninger i terrenget og gjenbruke massene for å bygge opp i 
forsenkninger. 

 

 

Bydel Bjerke 20.05.19 

 

Bovild Tjønn        Rune Snildal 

bydelsdirektør        avdelingsdirektør 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

Vedlegg 1 Brev fra BYM 

 

Flere dokumenter kan ses på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer står i følgebrevet. 
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1. DEFINISJONER 
I veiledningen skal følgende utrykk forstås slik: 
 Uttrykk 

Stigemateriell:  
 

Samlebegrep som omfatter både bærbare skyvestiger og høyderedskaper  

Bærbare 
skyvestiger:  

Stige som består av flere deler, og som kan forlenges ved å skyve delene  

Høyderedskap:  
 

Fellesbetegnelse for stigebil og brannlift/ snorkelbil 
  

Brannbil  Samlebegrep som omfatter høyderedskaper og andre utrykningskjøretøy 
 

Kjørevei:  
 

Adkomstvei for brannbil 

Oppstillingsplass:  
 

Definert plass/område for oppstilling av brannvesenets høyderedskaper 
 

Hovedangrepsvei:  
 

Tilrettelagt adkomst til en bygning, beregnet for brannvesenets innsatsmannskap   

Tørropplegg:  
 

Røropplegg for slokkevann for tilkobling til brannvesenets pumper 
 

Våtopplegg:  
 

Røropplegg for slokkevann fast tilkoblet slokkevannskilde 

 
Stigeledning:  Betegnelse på bygningsintegrert røropplegg for fremføring av slokkevann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sist revidert: 21.04.2017 (versjon 1.0) Side 4 

 

2. GENERELT OM AVKLARING AV TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- 
OG SLOKKEMANNSKAPER   
Det er viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal 
kunne utføre effektiv og trygg rednings- og slokkeinnsats når en brann oppstår.  
 
Brannmyndigheten i kommunen gir ikke aksept eller samtykke i byggesaker. Ansvarlig 
prosjekterende må imidlertid innhente informasjon fra brannmyndigheten om 
dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. Dette 
gjøres i forbindelse med prosjekteringen. Kriteriene kan blant annet omfatte veiens minste 
kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk, jf. 
veiledning til TEK10 § 11-17 første ledd.  
 
Veiledning for avklaring av tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper er utarbeidet på 
bakgrunn av Brann- og redningsetatens beredskapsmateriell til bruk for brannteknisk 
prosjekterende. Da beredskapsrutiner, og materiell er under stadig utvikling kan ytelseskrav 
måtte endres ved behov, og siste versjon av veilederen, finnes på etatens nettside, tilgjengelig 
via: https://www.oslo.kommune.no  
 
Dette dokumentet er sist revidert: 21.04.2017 
 
 

3. SJEKKLISTE FOR TILRETTELEGGING  
Brann- og redningsetaten har utarbeidet en sjekkliste over kriterier som stilles i forbindelse 
med tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper på bakgrunn av etatens 
beredskapsmateriell. Sjekklisten er ment å gi søker forutsigbarhet og oversikt over 
dimensjonskriteriene som må innhentes fra brannvesenet.  
 
Det er utarbeidet en forenklet sjekkliste for lavere byggverk, da det i henhold til veiledning til 
TEK10 § 11-17 første ledd, aksepteres bruk av bærbare stiger og avkortet kjørevei til disse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oslo.kommune.no/
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4. PUNKTVIS BESKRIVELSE AV SJEKKLISTE 
 

 BESKRIVELSE 
1. Svingradius på ytterkant kjørevei skal være minst 12 m. I tillegg må det være minst 

to meter fri klaring fra ytterkant vei og utover (fra 1,5 m. høyde til minst 4 m. 
høyde). Grunnen til dette er at kurv til stige er plassert i forkant av førerhytta, noe 
som gir et betydelig mer overheng enn en vanlig lastebil. Se figur 2 
 
I byggverk hvor det ikke er prosjektert for innsats med høyderedskap, men kun 
mannskapsbil (lave byggverk og byggverk med mer enn 8 etg.) kan to meter fri 
klaring fra ytterkant vei sløyfes.   
 
Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. 
Statens vegvesens håndbok N100. Se figur 1 
 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 
 

2. Kjøreveien skal ha fri bredde minimum 3,5 m. Dette for å sikre tilstrekkelig 
manøvrering av kjøretøy under alle forhold. Snøfall på vinterstid med påfølgende 
brøytekanter vil erfaringsmessig redusere tilgjengelig bredde. Det gjøres også 
oppmerksom på at en adkomstvei skal benyttes av store kjøretøy i en uoversiktlig 
situasjon, og siden adkomstveier svært sjelden er utformet som en rett linje er det 
nødvendig med en viss sikkerhetsmargin,  se figur 3. 
 
Det vises for øvrig til utforming av adkomstveier i boligområder (A1 Atkomstveger 
i boligområder, fartsgrense 30 km/t, Figur C.20: Tverrprofil A1) og gågate (B.6.1) 
i Statens vegvesens håndbok N100.   
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Fig. 3 

 
 

3. Kjøreveien skal maksimalt ha 12,5 % stigning (1:8). Brattere stigninger enn dette 
kan det ikke forutsettes at store kjøretøyer kan håndtere. Se også forskrift om 
avkjørsel fra offentlig vei.  
 
For offentlig vei og gate vil maksimal stigning normalt være 8 % jf. Statens 
vegvesens håndbok N100. 
 

4. Kjøreveien skal ha fri kjørehøyde minimum 4,0 m. 
 
For offentlig vei og gate skal det være minst 4,5 m. fri kjørehøyde jf. Statens 
vegvesens håndbok N100. 
 

5a. 
 
 
 
 
5b. 

Kjørevei skal ha akseltrykk minst 11,5 tonn 
(Etatens kjøretøy blir i større grad utstyrt med luftfjæring. Forskrift om bruk av 
kjøretøy § 5-1 tabell 1 angir 10 tonn som minimumskrav til akseltrykk, med økning 
til 11,5 tonn med luftfjæring.) 
 
Kjørevei skal ha boggitrykk minst 16 tonn. 
 

6. Oppstillingsplass og kjørevei skal skiltes med parkeringsrestriksjon.  
 
Der det er oppstillingsplass/ kjørevei over dekke (for eksempel dekke over 
parkeringskjeller) som er spesielt dimensjonert for brannvesenets kjøretøyer, skal det 
anvises hvilke laster som dekket er beregnet for. 
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7 a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 b. 

Alle brannseksjoner, etasjer og utganger hvor det er forutsatt tilgjengelighet for 
høyderedskap, skal være innen høyderedskapens rekkevidde. Avstanden skal ikke 
overstige 14,5 meter, da dette er maksimal kapasitet i 23,5 meters høyde med tre 
personer i kurv. Rotasjonspunktet ligger i bakkant av bil og kan beregnes 3 meter fra 
bakkant av oppstillingsplass. Se figur 4. 
 
Figur 5 angir blindsone for høyderedskap ved oppstilling på 7,0 m x 12,0 m pluss 3,0 
m til fasade/bygningsdel.  
 
Vindu som skal sikre tilgjengelighet for rednings- og slokkeinnsats skal tilfredsstille 
krav til rømningsvindu som angis i preaksepterte ytelser TEK10 § 11-13, tredje ledd. 
I henhold til tilhørende veiledning er vindu i skrå takflater vanligvis ikke egnet 
rømningsvindu. Det gjøres oppmerksom på at vinduer i skrå takflate heller ikke egner 
seg til rednings- og slokkeinnsats på grunn av: 

 Avstand fra vindu og ned til gulv 
 Vanskeligheter med assistert evakuering gjennom vindu og over til kurv 
 Uoversiktlige og usikre innsats og retrettmuligheter for rednings- og 

slokkemannskaper 
 
Konstruksjoner, luftledninger og lignende skal ikke være til hinder for manøvrering 
av høyderedskap.  
 

Fig. 4 
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Fig. 5 

 
8. Oppstillingsplass skal være minimum 3,0 m. fra fasade/utstikkende bygningsdel.  

 
Dette for å sikre nødvendig manøvreringsrom for høyderedskap.  
 

9. Oppstillingsplass skal være minimum 7,0 m. x 12,0 m.  
 
Bredde på bil og støtteben er inntil 6,5 m. I tillegg vil det være underlagsplater som 
stikker ytterligere 0,2 m ut på hver side. Lengde på oppstillingsplass tar utgangspunkt 
i lengde på bil med overhengende stigekurv i front.  
 
I byggverk hvor det ikke er prosjektert for innsats med høyderedskap, men kun 
mannskapsbil (lave byggverk og byggverk med mer enn 8 etg.) kan oppstillingsplass 
reduseres til minimum 5,0 m x 10,0 m.  
 
Det gjøres oppmerksom på at krav til sporingskurver skal ivaretas også ved utforming 
av oppstillingsplass. Det kan ikke tas høyde for at det skal rygges inn på 
oppstillingsplass, da det er store kjøretøy som skal manøvreres i en uoversiktlig 
situasjon.  
 

10. Oppstillingsplass skal dimensjoneres for en punktbelastning for støtteben på 19 tonn 
og belastningsoverflate 60 cm x 60 cm. 
 

11. Oppstillingsplass skal maksimalt ha 6 % stigning. 
 
Dette er maksimal nivåregulering for høyderedskap.  
 

12. Oppstillingsplass og kjørevei skal være med fast dekke som ikke er tilrettelagt for 
vegetasjon. Det vises for øvrig til Vann- og avløpsetatens faktaark Blågrønne 
overvannsløsninger ved valg av permeable dekker. 
 
Oppstillingsplass og kjørevei skal holdes anvendbare til en hver tid. Det anbefales å 
integrere kjøreveier og oppstillingsplasser for brannbil i kjøreveier og andre arealer 
som holdes funksjonelle gjennom daglig bruk. 
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13. Slokkevannsuttak skal være tydelig skiltet med retnings- og avstandsanvisning på 
nærmeste egnede stolpe/fasade eller lignende. 
 

14. For hydraulisk beregning av stigeledning/tørropplegg i Oslo kommune må det legges 
til grunn ett nødvendig vanntrykk på innvendig uttak til slokkevann på ca. 9 bar ved 
500 l/min. Maksimalt utgangstrykk fra pumpe på brannbil ved 500-750 l/min er 12 
bar.  
 
Der det er nødvendig med våtopplegg i høye bygninger vil det normalt være 
nødvendig med et trykk på 8-10 bar i uttakene på stigeledningen. Det kan da være 
nødvendig med trykkreduksjonsventiler (eventuelt andre tekniske løsninger) for å 
sikre at trykket ikke blir uforholdsmessig høyt i de lavere etasjer. 
 

15. Det skal være to uttak på stigeledning/tørropplegg i hver etasje. Uttakene skal ha 
kobling av type Ø 38 mm TA-klokobling. Det skal være stengeventil/kuleventil for 
hvert enkelt uttak.  
 
Tilkoblingspunkt på bakkeplan skal ha mulighet for tilkobling av to Ø 65 mm 
fødeslanger. Koblinger skal være av type Ø 65 mm NOR Lås 1 (innvendig klo mål 
83mm). Det skal være stengeventil/kuleventil for hver tilkobling. 
 

16. Tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i automatiske 
parkeringsanlegg må avklares med brannvesenet i hvert enkelt tilfelle ref. 
preaksepterte ytelser TEK10 § 11-17. Henvendelse sendes til Brann- og 
redningsetaten sitt postmottak.  
 
For avklaring rundt elbilparkering vises det til Brann- og redningsetatens notat 
Parkering av elbiler i parkeringsanlegg (innelukkede rom). 
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5. ANBEFALINGER TIL UTLUFTING AV RØYK OG BRANNGASSER 
Preaksepterte ytelser i TEK10 angir at det skal tilrettelegges for utlufting av røyk- og 
branngasser i kjeller og parkeringskjeller. Veiledningen til TEK10 anbefaler å avklare dette 
med det lokale brannvesen. Brann- og redningsetaten har følgende spesifikasjoner for 
utlufting av røyk- og branngasser: 
 
Kjeller: 
Åpninger/ sjakter som muliggjør utlufting av brannrøyk. Sammenlagt åpningsareal i 
usprinklede brannceller skal være minst 0,5 % av gulvareal, og minst 0,1 % av gulvareal for 
sprinklede brannceller. Dører til rømningsvei skal ikke regnes som en del av dette 
åpningsarealet. Det vises til Byggdetaljblad 520.380 avsnitt 62.  
 
Parkeringskjeller: 
Parkeringskjellere uten mekanisk røykventilasjon må ha mulighet for utlufting av brannrøyk 
via åpning (luke/sjakt/dør) på minimun 2 kvm. Åpning må være hensiktsmessig plassert i 
forhold til innkjøringsport, slik at brann- og redningsetatens vifter kan benyttes til 
gjennomlufting.   
 
 

6. SPESIELT OM TILRETTELEGGING I PLANSAK 
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper inngår normalt ikke i en plansak. Her 
forutsettes det at de nødvendige arealer for fremkommelighet og tilrettelegging er ivaretatt 
gjennom den generelle infrastrukturen.  Brann- og redningsetaten har imidlertid erfart at 
begrensede tomtearealer og krav til grøntarealer i Oslo kommune medfører at det ikke blir 
tilstrekkelige arealer for oppstillingsplasser og kjørevei for brannvesenets høyderedskap, for 
eksempel ved boligblokker med kun ett trapperom.  
 
I henhold til byggteknisk forskrift (TEK10) § 11-13, annet ledd kan boenheter i byggverk i 
risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer ha utgang til kun ett trapperom utført som rømningsvei, 
forutsatt at minst et vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats jf. 
TEK10 § 11-17. Dette innebærer at brannvesenet må ha tilgang til hver enkelt boenhet, noe 
som ofte medfører behov for flere oppstillingsplasser enn hva som er tilfellet for boligblokker 
hvor leilighetene har tilgang til to uavhengige rømningsveier.  
 
Brann- og redningsetaten oppfordrer derfor til at behov for oppstillingsplasser og kjørevei blir 
tatt høyde for så tidlig som mulig i det enkelte prosjekt, for å unngå senere konflikter med 
andre funksjoner som krav til grøntareal med mer.    
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7. ANALYSELØSNINGER OG ANDRE AVKLARINGER MED BRANN- OG 
REDNINGSETATEN 
Brann- og redningsetaten kan bistå med informasjon om utstyr og rutiner for anvendelse i 
analytisk brannteknisk prosjektering. Henvendelse sendes etatens postmottak: 
postmottak@bre.oslo.kommune.no.  

 

7.1. Samband 
I henhold til veiledning til TEK10 § 11-17 første ledd, preaksepterte ytelser, må det i 
byggverk uten tilfredsstillende radiodekning tilrettelegges med teknisk installasjon slik at 
rednings- og slokkemannskap kan benytte eget samband. Brann- og redningsetaten benytter 
UHF samband under røykdykkerinnsats. For nærmere avklaring rundt tekniske 
spesifikasjoner må det sendes skriftlig henvendelse til etatens postmottak.  
 

7.2. Utvendig vannforsyning 
Av veiledning til TEK 10 § 11-17 annet ledd, preaksepterte ytelser – vannforsyning 
fremkommer det ikke konkrete krav til antall brannkummer/brannhydranter utover at det må 
være «tilstrekkelig, slik at alle deler av byggverket dekkes». Brann- og redningsetaten gjør 
oppmerksom på at lange slangeutlegg fra bil til skadested kan medføre forsinket innsatstid, i 
tillegg vil for langt slangeutlegg mellom brannkum/brannhydrant og bil medføre risiko for at 
slangen «klapper sammen».  
 
Brann- og redningsetaten ber derfor om at det prosjekteres med nok 
brannkummer/brannhydranter slik at alle bygningsdeler kan nås med følgende slangeutlegg: 
Maksimalt 50 meter fra brannkum/brannhydrant til bil + maksimalt 100 meter fra bil til 
bygning.  
 

7.3. Avlåsing av bommer, pullerter og lignende 
I henhold til TEK 10 § 11-17 første ledd, skal byggverk plasseres og utformes slik at 
rednings- og slokkemannskaper med nødvendig utstyr har brukbar tilgjengelighet til og i 
byggverket. Tilhørende veiledning med ytelseskrav utdyper ikke hva som menes med brukbar 
i denne sammenheng, utover at adkomst i risikoklasse 5 og 6 må «lett kunne åpnes av 
brannvesenet», og byggverk med mer enn 50 rom «må inngangsdør og dører til de enkelte 
rom lett kunne åpnes ved hjelp av universalnøkkel, som plasseres slik at den er lett 
tilgjengelig for brannvesenet». 
 
Erfaringsmessig kan adkomstsikring av objekter medføre forsinket innsatstid. Brann- og 
redningsetaten anmoder derfor at det benyttes en av følgende løsninger ved bruk av avlåste 
bommer og lignende: 

 Oslonøkkel 
 Nøkkelbrikke Oslo sporvei 
 Døgnbemannet vaktsentral 

 
 
 

mailto:postmottak@bre.oslo.kommune.no
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7.4 Brannhydranter 
Ved etablering av slokkevannsuttak tilknyttet private vannledninger, er det ønskelig at det 
benyttes brannhydranter fremfor brannkummer, da disse er enklere å lokalisere, samt raskere 
å betjene.  
 
Brannhydrant skal ha to vannuttak med 65 mm NOR Lås 1.  
 

7.5 Orienteringsplan 
I henhold til TEK10 §11-17, tredje ledd skal det være en orienteringsplan ved inngangen til 
hovedangrepsvei i byggverk i risikoklasse 3,5,6 og større byggverk i risikoklasse 2.  
 
Erfaringsmessig kan det ta lang tid å lokalisere utløst detektor i en boligblokk med 
brannalarmanlegg hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon ved hovedangrepsvei. Det er 
derfor ønskelig at det er en orienteringsplan ved hovedangrepsvei også i byggverk i 
risikoklasse 4.  
 

7.6 Brannmannsheis 
Ved innsats med brannmannsheis er prosedyren til Brann- og redningsetaten at mannskapene 
går ut av heisen i etasjen under den etasjen hvor detektor(er) er utløst.   
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VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR 

ALPINANLEGG - TROLLVANNSKLEIVA 

 
Viser til mottatt brev vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for forbedredet ski- og alpinanlegg med nye 

heiser og varmestuer i Grefsenklieva og ved Trollvannskleiva.  

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ingen merknader til varsel om oppstart av 

detaljregulering.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

 

 

Anders Løvnes Solheim Anette Karlsnes 

seksjonsleder overingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

 

 

 

 
 

1.  
 

 

 
 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Regionkontor Landbruk 
Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo 

 

Postadresse: Fakturaadresse:  Besøksadresse: Telefon: 
 

Org.nr: 
Postboks 84 2001 
Lillestrøm 
2001 Lillestrøm 

Skedsmo kommune 
Postboks 414 

Voldgt. 10 
Lillestrøm 

66 93 20 30 
 

976634454 

 
2001 Lillestrøm 

 
E-post:   post@regionkontorlandbruk.no   
Internett: www.regionkontorlandbruk.no 

 

 
  

 
DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 
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08.05.2019 

 
Uttalelse – oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og 
Trollvannskleiva i Oslo kommune 
 
Saken gjelder 
Det varsles om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og 
Trollvannskleiva i Oslo kommune. Hensikten med detaljreguleringen er å stadfeste 
dagens bruk av Grefsen- og Trollvannskleiva som alpinanlegg, samt gi mulighet til 
oppgradering av anlegget. Det oppgis i tiltaksbeskrivelsen at arealformålene i dag 
skal videreføres, dette er landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-formål) og bruk og 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Trollvann). I tillegg til disse to 
formål legges det til nytt formål som er skianlegg med annen særskilt bebyggelse og 
anlegg (driftsbygninger, varmestuer med bevertning og forretning). I tillegg reguleres 
det til formål parkering. Detaljregulert område dekker et areal på 476 dekar. 
 
Landbrukskontoret skal vurdere og gi kommentarer på hvordan landbruket, som her 
er skogbruk og utmarksbeite, skal ivaretas i detaljreguleringen.  
 
 
Vurdering 
Det detaljregulerte området dekker et areal på hele 476 dekar, der en stor del av 
arealet består av skog. For at det fortsatt skal kunne drives aktivt skogbruk og 
utmarksbeite innenfor det detaljregulerte området, er det viktig at det i tillegg til 
skianlegg videreføres som LNF-område, slik tiltaksbeskrivelsen av 03.04.2019 utgitt 
av Multiconsult beskriver. 
 
 
 
  

Multiconsult Norge AS 
Postboks 265 Skøyen 
0213 OSLO 
 
Att. Vegard Meland 

mailto:post@regionkontorlandbruk.no
http://www.regionkontorlandbruk.no/


Uttalelse 
Arealet skal fortsatt videreføres som LNF-område. Detaljplanleggingen må vurdere 
en oppgradering av skianlegget i form av traséer, bebyggelse, parkering mv. som i 
minst mulig grad går på bekostning av skogarealene. Skogen må samtidig være 
tilgjengelig for moderne skogsmaskiner i framtiden for rydding, tynning og ordinær 
foryngelseshogst. Detaljplanleggingen bør også vurdere en oppgradering som i minst 
mulig grad gir ustabile flatekanter med påfølgende vindfall av trær. 
 
Detaljplanleggingen må ta inn i vurderingen at det skal etableres ny skog på de 
arealer som frigjøres.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Knut Samseth                  
Landbrukssjef                 Alexander Egner 
                       Skogkonsulent 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Oslo Kommune Bymiljøetaten v/Lise Jørstad Postboks 636 Løren 0507 OSLO 
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Fylkesmannens uttalelse til varslet planoppstart - Oslo - Grefsen - og 
Trollvannskleiva - alpinanlegg - detaljregulering / reguleringsplan 

Vi viser til brev fra Bymiljøetaten, datert 9.4, mottatt 6.5.2019. Det er varslet oppstart av 
detaljregulering for Grefsen- og Trollvannskleiva i Oslo kommune.  
 
Forholdet til markaloven 
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 
2009. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø. I henhold til markalovens formålsparagraf skal loven fremme og tilrettelegge for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Dette innebærer blant annet at tiltak innenfor et av 
formålene med loven må vurderes opp mot virkningen for de to andre formålene. 
Fylkesmannen har i brev datert 17.1.2018 gitt tillatelse til oppstart av planarbeid etter 
markaloven. Miljøverndepartementet har i brev av 7.10.2013 delegert denne myndighet etter 
markaloven § 6 første ledd til Fylkesmannen i det fylket som planen omfatter. 
 
Saken gjelder 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten ønsker å legge til rette for fornyelse og utvidelse av eksisterende 
skianlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva. I dette inngår nye heistraseer, snøproduksjon- og lysanlegg, 
ny varmestue ved Grefsenkleiva, nytt driftsbygg/varmestue ved Trollvann og ny parkeringsløsning. 
Planområdet er på ca. 480 dekar. Forslaget skal konsekvensutredes.  
 
Fylkesmannens vurdering 
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Fylkesmannen kartlagt hvorvidt deler av området 
ved Grefsenkollen-Trollvann kvalifiserer til vern som friluftsområde etter markaloven § 11.  
Fylkesmannen har i brev datert 29.6.2018 bedt kommunen om at reguleringsplanprosessen 
samordnes med verneplanprosessen. Fylkesmannen sendte ut informasjon om oppstart av 
verneplanarbeid den 8.4.2019. Fylkesmannen har jevnlig dialog med Oslo kommune ved 
Bymiljøetaten for å sikre at de ulike interessene i området blir best mulig ivaretatt og prosessen 
koordinert.  
 
Konsekvensutredning 



  Side: 2/3 

I den foreslåtte planavgrensningen inngår deler av naturtyper B-område i henhold til kommunens 
temakart T4 Naturmiljø og området som har særskilte kvaliteter for friluftslivet, slik dette er definert 
i markaloven § 11. Det har kommet inn ett alternativ til heistrasé som vil kunne legge mindre beslag 
på området som er vurdert å kvalifisere for vern etter markaloven § 11. Dette alternativet innebærer 
et nytt toppunkt sørvest for det planlagte toppunktet. En slik løsning vil kunne medføre 
terrenginngrep og terrengoppfylling på 6-7 meter. Konsekvensutredningen bør redegjøre for 
massehåndteringen. Det er viktig å få frem fordeler og ulemper ved begge alternative løsninger. 
Fylkesmannen mener derfor det er nødvendig å konsekvensutrede minst to reelle planalternativer i 
tillegg til nullalternativet (dagens situasjon). Konsekvenser for områdets naturopplevelses- og 
friluftverdi, naturverdier- og miljø som berøres av tiltaket må minimeres, utredes og vurderes i tråd 
med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 første ledd.  
 
Parkering 
I tiltaksbeskrivelsen ved planoppstart, datert 3.4.2019, kommer det frem at det er ønskelig å 
opparbeide en ny parkeringsplass med utvidet kapasitet ved Trollvann. I likhet med Plan- og 
bygningsetaten mener også Fylkesmannen at det er viktig å forsterke kollektivtilbudet fremfor å 
legge til rette for mer parkering. Det bør være et mål om at flest mulig brukere av Marka kommer 
seg til anlegget med kollektivtransport, sykkel eller gange. Det er ikke oppgitt antall 
parkeringsplasser for anlegget samlet sett.  
 
Flerbruk 
Trollvann- og Grefsenkleiva er mye benyttet av allmennheten, og planforslaget legger til rette for at 
flere kan bruke anlegget hele året. Det er et mangfold av brukere i Marka og Fylkesmannen er 
opptatt av at flerbruksprinsippet blir ivaretatt og ber om at dette belyses i det videre arbeidet. 
Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 
 
Beregninger viser at framtidens klima vil gi mildere vær og kortere perioder med snø. Produksjon av 
kunstsnø er ressurskrevende, og kan føre til økt støy.  I tillegg forutsettes det minusgrader for å 
kunne produsere kunstig snø. Fylkesmannen mener derfor det er viktig å se på konsekvenser og 
muligheter for bruk av området også i sommerhalvåret. Forslagets virkninger for andre 
brukergrupper som for eksempel gående, orienteringsløpere og skiutøvere og tiltakets konsekvens 
for eksisterende turstier, veier og skiløyper bør beskrives.  
 
Fylkesmannen ser at en fornyelse av anlegget er hensiktsmessig, og at en forbedring av anlegget vil 
kunne bidra til å øke bruken av marka. 
 
Konklusjon 
 
Vi viser til vårt brev om tillatelse til oppstart av planarbeidet og ber om at det i det videre 
planarbeidet legges særlig vekt på:  
 

 Virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur og 
kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes.  

 Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig 
terrenginngrep og landskapsmessig eksponering. 

 Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter 
og naturtyper eller verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må utredes og 
vurderes i tråd med naturmangfoldlovens §§ 8-12, jf. § 7. 

 Det må belyses hvordan flerbruksprinsippet vil bli ivaretatt. 
 Trafikkforhold og parkering 
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 Konsekvensene utvidelsen av et skianlegg vil ha for nærområdet, for eksempel i forhold til 
støy, økt trafikk og belysning.  

 Massehåndtering – dersom det er behov for tilkjøring av masser må det settes krav til hvilke 
typer masser som skal benyttes.  

 Eventuell ny konsesjon for vannuttak må avklares med NVE.  
 
For å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven må endelig planvedtak i saken stadfestes av 
Klima- og miljødepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Vi minner om at tillatelse til 
planoppstart ikke har noen betydning for hvorvidt fremtidig planvedtak vil bli stadfestet av 
departementet. 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Lise Weltzien 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 

for alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva - Oslo kommune  

       

Vi viser til varsel om oppstart datert 09.04.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

      

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Eva Irene Maanum 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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UTTALELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR ALPINANLEGG I GREFSEN- OG 
TROLLVANNSKLEIVA  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og 
Trollvannskleiva, gnr./bnr. 75/1, 86/502, 75/24 og 75/95, i Oslo kommune. Høringsfristen er 27. mai 
2019 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Oslo kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og 
drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet -  Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det 
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som 
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

1.1 Eksisterende høyspenningsluftledning 
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har 
normalt et byggeforbudsbelte på totalt 15 meter, dvs. 7,5 meter målt horisontalt til hver side fra 
kraftledningens senterlinje. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudsbelte. 
Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet (15 meter totalt) registreres i planen som en 
hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg.  

1.2 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan 
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter, målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kablenes omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

1.3 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon (mastetrafo og 
frittliggende kiosk)  

HN har nettstasjoner innenfor planområdet som vi ber at det blir tatt hensyn til. Nettstasjonen er 
etablert som rom i bygg og som frittliggende kiosk.  
 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til ny nettstasjon innenfor 
planavgrensningen. Behovet for ny nettstasjon avhenger av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 



 

 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke setter av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

1.4 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med nettselskapet sine 
anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende 
høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer og/eller 
nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de 
eksisterende traseene/nettstasjonen. 

2 Andre forhold 

2.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

2.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i 
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 



 

 

2.3 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Martin Vågåsar 
Avdeling rettigheter 
 
 

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Til  

Multiconsult Norge AS 

Bymiljøetaten 

Plan- og bygningsetaten 

 

          Oslo, 27.05.2019 

 

Høringsuttalelse – Grefsenkollen og Trollvann, saksnummer 201802070 

 

Lillomarkas Venner har forståelse for at det nåværende alpinanlegget i Grefsenåsen trenger 

modernisering og noe oppgradering for fortsatt kunne være et godt nærmiljøanlegg for barn og 

unge.  

Vi stiller oss derimot spørrende til premissene for de foreslåtte planene. Fra forarbeidet kommer det 

klart fram at man ønsker å utvikle anlegget til et mye større regionalt anlegg uten at man har sett 

grundig på hvilke konsekvenser dette får for nærmiljøet rundt anlegget og for alle de andre 

brukerinteressene i dette bynære markaområde. 

Bakgrunn 

Grefsenåsen ligger som en halvøy ut i et tett bebygget område. Med sin store variasjon av stier, 

turveier og rasteplasser og med sin beliggenhet tett inntil boligfeltene, er dette en svært viktig arena 

for det daglige tur- og friluftslivet for en stor befolkningsgruppe. Denne omfattende bruken av hele 

dette området er ikke hensyntatt i prosjektbeskrivelsene. I tillegg mangler turveien og blåstien som 

krysser Grefsenkleiva og det rike nettverk av mindre stier i kartene.  

Et annet viktig punkt både vi og andre har belyst i tidligere innspill, er at både den nye stolheisen i 

Grefsenkleiva og utvidelsen av nedkjøringene i øvre Grefsenkleiva og Trollvannskleiva mot 

øst/nordøst vil medføre store inngrep i eventyrskogen som ligger kloss inntil dagens nedkjøringer. I 

øvre Grefsenkleiva mot nordøst betyr dette i realiteten en avskoging av et belte på anslagsvis 400 

ganger 100 meter. I dette området finner vi også det viktige kulturminnet «Haralds bolig» som ble 

bygget av uteligger Harald Grande i etterkrigstiden grunnet boligmangel. Hytten ligger fortsatt svært 

godt gjemt mellom bratte fjellvegger og store grantrær. Adkomststien følger en smal fjellhylle under 

overhengende fjell. Måten hytta er skjult på er derfor en viktig del av historien og vil direkte 

ødelegges av den foreslåtte heistraseen og utvidelsen av nedkjøringen i Grefsenkleiva.  

 
Lillomarkas venner er positive til at Trollvannskleiva oppgraderes på en skånsom måte 
Trollvannskleiva har en mye lengre skisesong enn Grefsenkleiva, blant annet på grunn av sin 

nordvendte beliggenhet. Det er denne delen av alpinanlegget som er desidert mest brukt av barn og 

unge. Vi er også positive til etablering av en ny løype samt ny heis opp mot Grefsenkollen restaurant. 

En utvidelse og oppgradering av denne delen av skianlegget kan etter vårt syn gjennomføres uten 

store negative konsekvenser for både naturen og andre brukergrupper. Forutsatt at dette gjøres på 

en klok måte!  

http://www.lillomarkasvenner.no/
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 Terrengendringene bør og kan utføres innenfor eksisterende fysiske avgrensinger, slik at 

eventyrskogen vernes og den gamle vannkurbadstien på vestsiden av Trollvann ikke sperres 

av en diger steinfylling.  

 Vi ser det også som positivt at det ryddes opp i de nokså tilfeldig oppførte små 

driftsbygningene og at det bygges et felles større bygg for å ivareta disse funksjonene. 

Utbyggingen av Grefsenkleiva er svært problematisk  

 Av tiltaksbeskrivelsen og informasjonen fra dialogmøtet ser vi at tilrettelegging for ferdsel på 
kryssende stier og turveier er svært utfordrende og delvis helt umulig. Med de foreslåtte 
endringene vil den nye Grefsenkleiva bli en barriere for alle andre brukergrupper, ikke bare 
om vinteren. 

 Vannet fra Trollvann som brukes til snøproduksjon i Grefsenkleiva renner ikke tilbake til 
Trollvann, dette går på bekostning av annet friluftsliv ved Trollvann spesielt i starten av 
sommerhalvåret. Trollvannet har et lite nedbørsfelt og allerede i dag er det utfordringer 
knyttet til vannstand pga nedtapping i forbindelse med snøproduksjon. Dette har også store 
konsekvenser for livet i vannet. Ved en utvidelse av løypene i Grefsenkleiva vil det være 
behov for enda mer snøproduksjon på denne siden av Grefsenåsen. Trollvann er et mye 
brukt badevann og det mangler gode alternativer pga drikkevannsrestriksjoner i denne delen 
av Lillomarka. 

 Eventyrskogen og fjellformasjonen ved Haralds hytte kan ta skade pga den foreslåtte 
heistraseen og utvidelsene av nedkjøringen. 

 Utvikling fra et lokalanlegg til et regionalanlegg vil gi økt biltrafikk i boligområdene i tiden 
anlegget er i drift, både på Grefsen og Årvoll. Det er ikke planlagt for en bedret 
kollektivtilknytning. 

 Grefsenkleiva er solvendt og har dermed en svært kort sesong allerede med dagens klima. 
Fremtidige klimaendringer som gir enda kortere vintre bør tas hensyn til i 
konsekvensutredningene 

 Det trengs minst 15.000 lastebillass med masse for å realisere terrenghevingene i toppen og 
nedre del av Grefsenkleiva. Dette betyr en enorm belastning i form av støy, støv og eksos i 
tilgrensende boligområdene og i hele nærskogområdet i byggeperioden. For å få tilkjørt så 
mye masse må man regne med 1 lastebillass hver 5 min i 10 timer daglig i mer enn 6 
måneder. Det vil gi både trafikkfarlige situasjoner i de smale veiene i boligområdene på 
Grefsen og Årvoll, men også på turveiene inn fra Stig, Akebakkeskogen, i toppen av 
Grefsenkollen og ved Trollvann. Det ble informert om at utbyggingen skulle foregå stegvis 
gjennom flere år, noe som betyr at både anleggsarbeidene og massetransport vil foregå i 
flere somre på rad.  

 

Konklusjon 

Vi har stor forståelse for at det nåværende alpinanlegget i Grefsenåsen har behov for en 

modernisering og noe oppgradering for fortsatt å kunne være et godt nærmiljøanlegg for barn og 

unge. Men vi stiller spørsmålstegn ved om fordelene ved de skisserte store endringene på noen måte 

kan veie opp for de negative konsekvensene for naturen og alle de andre brukergrupper av området. 

Vi savner en grunnleggende utredning av behovene og formålet. Er det virkelig behov for å utvikle et 

mye større regionalt skianlegg i Grefsenåsen? Vi er enige med innspillene i Fylkesmannens uttalelse 

av 20.05.2019, som påpeker at det er nødvendig med å konsekvensutrede minst 2 alternative planer 

samt et nullalternativ (dagens situasjon). Vi finner det også naturlig at Oslo, som miljøhovedstad, 

vurderer de klima- og miljømessige konsekvensene av både anleggsarbeidet, avskoging og framtidig 

drift av anlegget. 

http://www.lillomarkasvenner.no/


Lillomarkas Venner http://www.lillomarkasvenner.no 

E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825 

På vegne av Lillomarkas Venner, 

Ulrike Jüse (styremedlem) og Grete Marstein (styremedlem) 

 

http://www.lillomarkasvenner.no/
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Søndre Sandås, 21. mai 2019. 
 
 

GREFSENKOLLEN OG TROLLVANN, saks nr.201802070 
 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har, i samarbeid med lokale krefter, utarbeidet 
et selvstendig, mer natur- og miljøvennlig alternativ for bruken av Grefsenkollen-området enn 
det framlagte planutkastet. Som Bydel Nordre Aker, mener vi det er lagt for lite vekt på 
områdets svært store bruk til allsidig friluftsliv året rundt og behovet for å ivareta disse 
interessene ved en eventuell oppgradering av alpinanlegget.  
 
Forslaget kombinerer alpinanleggets behov for oppgradering og korrespondanse mellom de to 
kleivene, med friluftsfolkets behov for å ta vare på eventyrskogen og hundremeterskogene, og 
som sikrer turveien/skiløypa fra Akebakken uten at turfolket må slippe seg helt ned til p-
plassen ved Årvoll.  
 
Med en moderat oppfylling innenfor dagens fysiske avgrensning på toppen av 
Trollvannskleiva, og ditto ved nytt toppunkt for stolheisen, vil det være mulig å få fall begge 
veier fra begge heisene.  
 
Flytting av toppunktet for stolheisen sikrer eventyrskogen og miljøet rundt Haralds hytte, og 
så vidt vi forstår er det ikke planer om store terrenginngrep i hundremeterskogene på sørsiden 
av familieløypa. 
 
NOA aksepterer at skråhellingen i Trollvannskleiva må rettes opp – dog innenfor dagens 
fysiske avgrensning av alpinanlegget. Det er særlig viktig at den historiske stien langs 
vestsiden av Trollvann bevares (anlagt av tuberkulosesanatoriet på Grefsen for pasientenes 
bruk). 
 
NOA aksepterer også en ny nedfart fra dagens klubbhus nederst i Grefsenkleiva og ned til P-
plassen på Årvoll. Da beholdes godt fall helt ned, men med bedre mulighet til oppbremsing. 
Dette fordrer en omlegging av dagens turvei inn fra Årvoll. Tilbringerheisen i dagens anlegg 
og nedfarten langs denne foreslås nedlagt, slik at turvei/skiløype kan gå på fylling forbi 
dagens heishus, deretter i en 75-80 meter lang skibro over den nye nedfarten. Slik unngås at 
turfolket mister høyde og må klatre opp igjen fra parkeringsplassen på Årvoll. 
 



NOA foreslår at vernegrensen for eventyrskogen går i den eksisterende skogkanten mot 
alpinanlegget. Fjerning av trær i kanten skaper uønsket ustabilitet innover i skogen. 
 
Den eneste utfordringen vi ikke har funnet en fullgod løsning for, er kryssingen av blåmerket 
sti over familieløypa og Grefsenkleiva. Særlig ved kryssing av familieløypa, kommer stien 
under et heng i bakken – etter en uoversiktlig kul. Stien er mye brukt hele året, og det er 
behov for å finne en god løsning for fortsatt sameksistens. 
 
Vedlagt vårt utkast til planløsning på kart, og noen momenter inklusiv en tegnforklaring til 
kartet – som vi ber om at tas med i det videre arbeidet. 
 
 
Dersom det er ønskelig med mer informasjon, kan undertegnede kontaktes på mobiltelefon 
9522 6402. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 
Gjermund Andersen, 

styreleder 
 
 

 
 
Vedlegg:  Kart over NOAs forslag 
  Punktvis oppsummering og tegnforklaring 
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Søndre Sandås, 20. mai 
 
 

BALLANSERT UTNYTTING AV GREFSENKOLLEN TIL 
IDRETT OG FRILUFTSLIV. En mulig avveining 
 
Vedlagt et forslag til hovedgrep for en avveining mellom idrett og friluftsliv i Grefsenkollen i 
forbindelse med planene om opprusting av alpinanlegget og vern av eventyrskogen. 
 

Vår plan har som målsetting 
 Å muliggjøre en tidsmessig opprusting av alpinanlegget (nye heiser, rette opp 

sidehelling i Trollvannskleiva, heve toppunktet i Trollvannkleiva, sikre fall mot nord 
fra nytt toppunkt for stolheisen) 

 Å ivareta eventyrskogen, uteliggerhytta og stien inn til denne 

 Å bevare 100-meterskogene på sørvestsiden av Grefsenkleiva 

 I størst mulig grad skille alpinister og turgåere 
 

Planen har følgende hovedgrep: 
 Ny stolheis i Grefsenkleiva til nytt toppunkt sør / sørvest for det av utbygger foreslåtte 

 Ny heis på østsiden av Trollvannskleiva 

 Ny nedfart mot nord fra toppunkt av stolheisen 

 Utbedring av gammel nedfart mot sør på vestsiden av toppunktet 

 Ny nedfart nederst i Grefsenkleiva (fra dagens administrasjonsbygning ned til nytt 
heishus på parkeringen på Årvoll)  konsentrert nordøst for stolheisen 

 Tilbringerheisen og nedfarten langs denne legges ned 

 Nødvendige terrengendringer for å få riktig fall på nedfartene innenfor eksisterende 
fysiske avgrensning 

 Vern av hele eventyrskogen ut til dagens fysiske skille mellom kleiva og skogen 

 Adskillelse av alpinanlegget og turveiene med vegetasjonsbelter 

 Turveien fra Akebakken på fylling fram til dagens administrasjonsbygning, deretter på 
bro over den nye nedfarten mot Årvoll 



Tegnforklaring til kartet: 
 
Oransje skravur: Avgrensning av alpinområdet 
Grønt rutenett: Eventyrskog foreslått vernet 
Rosa rutenett: Spesielt viktige terrengformasjoner i eventyrskogen 
Grønnefelt med tynnt rødt omriss:Nye vegetasjonsbelter 
Svart streker (rette linjer): Ny stolheis 
Blå strekk – rett linje: Ny heis i Trollvannskleiva 
Tykke lyseblå streker: Nedfarter mot sør 
Tykke rosa streker: Nedfart mot nord 
Tykk rød strek: Turvei på fylling 
Rød stipling: Turvei på bro ca 75 meter 
Rosa og svart stipling: Turveier 
Rosa og gul stipling: Hovedsti, blåmerket / kulturminne på østsiden av Trollvann 
 
 
Terrengbearbeiding 
Masseforflytning. Innenfor dagens fysiske avgrensning av alpinanlegget: 

 Forflytning av masse fra området mellom barnebakken og Trollvannskleiva østover 
for å redusere skråhelling.  

 Heving av toppområdet for ny heis i Trollvannskleiva 
 Heving av nytt toppunkt for stolheis og noe terrengbearbeiding ned til toppen av 

barnebakken. 
Nedgraving av vannrør 
 

Med vennlig hilsen 
NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 
 
 

Gjermund Andersen, 
styreleder 
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Multiconsult AS v/Vegard Meland 
Postboks 265 Skøyen 
0213 Oslo 
e-post: vem@multiconsult.no 
 
 

 
Uttalelse til plan for alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva 
 
Naturvernforbundet Oslo Nord (NON) er bekymret over stadig flere alvorlige naturinngrep. 
Den nylige rapporten fra the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) viser hvilke alvorlige konsekvenser dette får og har fått. 

NON ønsker ingen ytterligere nedbygging av naturen rundt alpinanlegget, og vil som et 
minimum at  

• planene Ikke berører skogen rundt Trollvannskleivas østre nedfart 

• en eventuell ny stolheis fra Årvoll legges til toppen av Grefsenkollen for å unngå at 
store verdier for friluftslivet svekkes 

• bekken som nå er lukket under parkeringsplassen ved Årvoll gjenåpnes. 

 
 
Oslo 9. mai 2019 
 
Åke Hartmann 
leder 
 
 



 

 

OSLO IDRETTSKRETS 
Oslo Idrettskrets 

Ekebergveien 101  

1178 Oslo 

e-post oslo@idrettsforbundet.no 

www.idrettsforbundet.no/oslo 

 

Multiconsult Norge AS 

v/Vegard Meland 

vem@multiconsult.no  

 

26.04.2019 

PBE saksnummer: 201802070 

 

 

 

Alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva 
   

Viser til brev datert 09.04.2019 med varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i 

Grefsen- og Trollvannskleiva. 

   

Oslo Idrettskrets støtter regulering som både stadfester eksisterende bruk og som kan legge til rette for 

en fornuftig utvikling av anlegget. Alpinanlegget har stor betydning for barn og unge i sentrale, østlige 

og nordre bydeler, samt for idrettslagene som har sin naturlige tilhørighet i anlegget. En utvidelse er 

ønskelig for å gi et enda bedre tilbud og opprettholde anlegget som et lokalt alternativ til 

Tryvann/Wyller. 

 

Oslo Idrettskrets er kjent med at det er levert inn forslag om å verne deler av arealene i nærområdet. 

Vi har etablert dialog med forslagsstilleren til friluftsområdet, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 

for å se på mulige justeringer som kan tilfredsstille begge interesser. Befaring og faglige diskusjoner vil 

bli gjennomført før sommeren. 

 

Oslo Idrettskrets håper det er mulig å ivareta både verneinteressene og en videreutvikling av selve 

alpinanlegget. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Magne Brekke      Kjetil Moberget 

Generalsekretær     Anleggsrådgiver 

mailto:vem@multiconsult.no
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Meland, Vegard

From: zimmer@zimmer.no
Sent: tirsdag 28. mai 2019 10.50
To: Meland, Vegard
Subject: Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Grefsenkleiva

Trollvannskleiva i Oslo.

Saksnr. 201802070 i Oslo kommune og kunnjøring om oppstart med info.møte på Grefsenkollen den
8.mai.

Oslo skikrets har over flere år vært svært opptatt av regulering og oppgradering av
Grefsenkleiva/Trollvannsområdet, bl.a. var vi innvolvert i planene for øvelser der ifbm.med søknad om OL i
Oslo2022.

Vi er meget fornøyd med at reguleringssaken nå er kommet i gang for dette alpinanlegget.
Grefsenkleiva/Trollvannskleiva har en unik beliggenhet ift. store befolkningskonsentrasjoner med tanke
på den østligste delen av Oslo (Groruddalen med 130.000 innbyggere, mange skoler i nærområdet, og ikke
minst er nærheten til sentrale deler av Oslo by meget tilfredsstillende)

Skikretsen har dette alpinanlegget som høyt prioritert på egen anleggsplan og på behovsplanen i
kommunen. Dette er et kjærkomment og nært skianlegg i Oslo som sårt trenger oppgradering og
ombygging.

Vi har gått gjennom planene. Vi har videre vært med på befaring i området sammen med Oslo idrettskrets,
Naturvernforbundet, lokale idrettslag samt vedkommende som i dag har driften av alpinanlegget.

Slik vi oppfatter planene og reguleringen er vi generelt godt fornøyd. Vi er spesielt fornøyd med planen for
terrengendringer på toppen mellom Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. Det samme gjelder forslaget om å
forlenge traseen helt ned til parkeringsplassen på Årvollsiden og at det blir sammenhengende ny heis helt
fra bunnen og til toppen.

Vi forstår det slik at man har en stor grad av enighet om trasevalget for den nye heisen. Da tenker vi ikke
minst på nærheten til det foreslåtte naturvernområdet øst for kleiva.

Mht til planene om ny bygningsmasse både på Trollvannsiden og på Årvollsiden synes vi dette ser bra ut.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi har et hus i Grefsenkleiva som vi for noen år siden formelt
overtok fra nedlagte Grefsen IL. Dette huset disponeres av alpinklubbene (med Kjelsås Alpin i spissen) som
bruker anlegget. Viktig at disse klubbene også får tilgang til et lokale i den nye byningsmassen som
kommer nederst i Grefsenkleiva, evt. v/Trollvann.

Det er viktig at det legges opp til rask og sikker snøproduksjon og så måte er det viktig med god tilgang på
vann og at terrenget blir planert bedre enn i dag. En oppgradering og supplering av
snøproduksjonsutstyret er også nødvendig.

Vår hovedkonklusjon er at vi er meget fornøyd med det som foreligger av planer og tiltak. Vi gir vår
tilslutning og håper at reguleringen gjennomføres uten for store motsetninger og langdryge diskusjoner.

Vennlig hilsen
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Gudbrand Bakke Peter Zimmer
Leder Leder, Anleggsutvalget
Oslo skikrets Oslo skikrets

PS: Denne e-mailen ble forsøkt sendt 27.mai men ble avvist av postmaster@norconsult.com
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Oslo kommune
ved Multiconsult Norge AS, vem@multiconsult.no
Saksnummer: 201802070

Oslo, 03.06.19

kopi: OOFs medlemsorganisasjoner og lise.jorstad@bym.oslo.kommune.no

Høringsuttalelse til oppstart av reguleringsplan for:

GREFSENKOLLEN OGTROLLVANN
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er paraplyorganisasjon for friluftslivet i
Oslo-regionen og har som hovedformål å ivareta Marka, markaloven,
naturmangfoldet og friluftslivet i regionen.
Grefsenkollen og Trollvann alpinanlegg er i tråd med markaloven og OOF er
positiv til utvidelsesplanene, men det må skje under visse betingelser.
En hovedutfordringer er å ivareta eventyrskogen og et viktig kulturminne
(Haralds hytte) nordøst for anlegget. En annen er å unngå at anlegget blir en
barriere for friluftslivet. Vi er derfor svært opptatt av at skiløypa/turveien i
bunn av Grefsenkleiva fortsatt kan være en viktig ferdselsåre inn i Marka.
Dette og flere andre forhold går vi nærmere inn på i denne
høringsuttalelsen.

HVA SIER MARKALOVEN
Grefsenkollen og Trollvann ligger innenfor markagrensen. Markalovens formål «er
å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre
Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur-og kulturmiljø med
kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål».
Alpinanlegget bidrar til fysisk aktivitet, lek og glede, særlig blant barn og unge.
Samtidig kan anleggetha negative konsekvenser for naturopplevelsesverdiene
og vil kunne komme i konflikt med andre friluftslivsinteresser.
Markaloven gir hjemmel til utvikling av idrettsanlegg som kan innpasses i Marka
og statsråd Erik Solheim nevnte konkretGrefsenkleiva, som eksempel på et slikt
anlegg.
OOF mener, i tråd med intensjonen i markaloven, at hovedtyngden av
tilretteleggingen, for markaidretter og friluftsliv forøvrig, bør skje i Markas
randsone og avta innover i Marka. Vi er opptatt av at slike anlegg ikke er mer
omfattende enn nødvendig, slik at en unngår å ødelegge viktige natur- og
kulturverdier og mulighetene fornaturopplevelse for alle. Vi er også opptatt av at

mailto:oof@friluftsrad.no


2

Oslo og Omland Friluftsråd
Storgata 28, 0184 Oslo oof@friluftsrad.no org.nr
971 525 665
telefon 22 17 84 00 www.osloogomlandfriluftsrad.no k.nr 1602 57 56013

de løsninger som velges sikrer både trygghet og trivsel i Marka. Vi vil derfor i
denne høringsuttalelsen peke på utfordringer og mulige tiltak som sikrer dette.

GOD MEDVIRKNING
OOF er opptatt av gode medvirkningsprosesser og god dialog mellom
brukergrupper, organisasjoner og kommuner. Det første informasjonsmøte på
Grefsenkollen, 3. mai 2019, var en god start med fullsatt møtesal. I dette møtet
ble kommunen oppfordret til å vektlegge og planlegge for god medvirkning. Dette
støtter OOF og vi bidrar gjerne i dette arbeidet.

UTFORDRINGER KNYTTET TIL NATURMANGFOLDET
Det er per i dag ikke registrert viktige naturverdier innenfor det påtenkte
planområdet. Men, eventyrskogen som Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
har registret, grenser opp mot alpinanlegget. Denne skogen består av grov og
gammel skog, mye gran, og kan over tid utvikle et stort naturmangfold, om det
ikke blir utsatt for hogst o.l.
Dette området har fylkesmannen nylig foreslått å verne som friluftslivsområde
etter Markalovens paragraf 1 1. Et slikt vern innebærer at hogst ikke tillates. Det
betyr at en kan forvente at områdets betydning for naturmangfoldetvil kunne
være økende over tid.
OOF mener derfor at det er spesielt viktig å sikre dette området og at en under
reguleringsplanarbeidet gjør grundige registreringer og vurderinger av
planområdet og dets avgrensing. Dette er særlig viktig i kantområdene mot den
planlagte alpinbakken inkludert den planlagte stolheisen.

UTFORDRINGER KNYTTET TILFRILUFTSLIV
Grefsenkollen og Trollvann-området er et mye brukt friluftsområde med mange
kvaliteter. Det er derfor viktig at en i reguleringsplanen, med
konsekvensutredning, utreder friluftslivet på en grundig måte. Vi vil her peke på
noen momenter som kan være viktige:

FRILUFTSLIVSVERDIENE I OMRÅDET ER NYLIG KARTLAGT

Oslo kommune har de siste årene kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i hele
Oslo kommune. Dette arbeidet inngår i et nasjonalt prosjektog utføres etter en
metodikk som er utviklet av Miljødirektoratet. Det konkrete arbeidet har vært ledet
av Oslo og Omland Friluftsråd og Oslofjorden Friluftsråd.
Grefsenkollen og Trollvann ble kartlagt og verdsatt høsten 2018, som en del av
Lillomarka. Arbeidet ble utført av en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner
fra de lokale natur-, frilufts- og idrettsorganisasjoner. Følgende organisasjoner
deltok i dette arbeidet: Lillomarkas Venner, DNT Oslo og Omegn, Sportsklubben

mailto:oof@friluftsrad.no
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Rye, Årvoll IL, NOTS, Kjelsås IL, Lillomarka Orienteringsklubb og Solemskogen
Velforening.
Grefsenkollen og Trollvannområdet ble delt inn i om lag 10 friluftslivsområder,
som alle ble verdsatt som svært viktige (A). Mange av områdene er verdsatt som
svært viktige fordi de har en høybruksfrekvensog fordi de har mange viktige
ferdselsårer som merkede turveier, skiløyper og blåmerkede stier gjennom
området. Noen områder scorer høyt fordi de er viktige for bestemt aktivitetersom
alpint, snowboard (Grefsenkleiva/Trollvannskleiva) og bading, soling og
rekreasjon (Trollvann) og noen områder harviktige opplevelseskvaliteter som
utsikten på toppen avGrefsenkollen og «eventyrskog» inkludert kulturminnet
Haralds hytte rett nordøst for alpinanlegget.
Vedlagt er en uoffisiell versjon av dette arbeidet, som nå skal gjennom en
høringsprosess før det er helt ferdig.

EVENTYRSKOGENOG HARALDS HYTTE

Dette området nordøst for alpinbakken er altså klassifisert av Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus som en eventyrskog –som mange mener har helt spesielle
naturopplevelseskvaliteter. I Oslo kommunes verdsetting av friluftslivsområder er
opplevelseskvalitetene hovedårsaken til at dette området verdsettes som svært
viktig (A). Opplevelseskvalitetene her er knyttet spesielt til eventyrskogen og
Haralds hytte med de omkringliggende geologiske klippeformasjoner, men også til
en nasjonalt viktig naturtype innenfor området.
I den foreløpige planleggingen av anlegget kan det se ut som stolheisen vil
passere gjennom eventyrskogen og svært nær Haralds hytte. Naturvernforbundet
i Oslo og Akershus har foreslått at stolheisen flyttes noe lengre sør, slik at
stolheisen i liten grad berører eventyrskogen og slik at en unngår at Haralds hytte
med de omkringliggende geologiske formasjoner, blir berørt.
OOF mener derfor at en ved plassering av stolheisen må ta hensyn til
eventyrskog, kulturminnet «Haralds hytte» og de spesielle geologiske
formasjonene omkring Haralds hytte, for eksempel ved å flytte stolheisen noe
lengre sør.

ALPINANLEGGET SOM BARRIERE FOR VIKTIGE FERDSELSÅRER

OOF er svært opptatt av at tiltak/tilrettelegging i Marka ikke virker som en barriere
for friluftslivet, slik at det blir vanskelig å komme seg videre innover i Marka.
Under informasjonsmøtet på Grefsenkollen restaurant 8. mai kom det fram at det
er utfordringer rundt kryssing av alpinbakken, blant annet en merket
turvei/skiløype og en blåmerket sti.
Den største utfordringen er en viktig skiløype/turvei mellom Akebakkeskogen og
Linderudkollen. Den passerer bakken i nedre del av Grefsenkleiva, der hoved-
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skitrekket starter og der tilbringer-skitrekket ender. Dette er derfor et naturlig punkt
å passere alpinbakken, som i dag ikke medfører så store utfordringer.
Den framlagte planen innebærer at brukerne vil kjøre ned hele bakken og ta
stolheis opp til toppen. Dette endrer forholdene på krysningspunktet vesentlig. På
informasjonsmøtet på Grefsenkollen restaurant 8. mai, kom det fram at et
alternativ er at skiløperne passerer på tvers av alpinbakken, omtrent på samme
sted som i dag. Alpinistene vil da passere skiløypa i forskjellige hastigheter, noe
avhengig av eventuelle fartsdempende/kollisjonsreduserende tiltak her. Det ble
antydet at passeringsområde vil være relativt flatt. Bro eller tunell erandre mulige
alternativer.
I tillegg er det også andre ferdselsårer for friluftslivet som krysseralpinbakkene.
Disse må synligjøres og en må finne gode løsninger også for disse.
Under møtet 8. mai kom det også fram at kunst-snøen vil bli liggende vesentlig
lenger enn naturlig snø og at dette kunne medføre at turveier og stier over
alpinbakkene kunne få en redusert framkommelighet på ettervinteren/våren.
OOF mener at disse spørsmålene må få en spesielt grundig behandling i
reguleringsplanen, slik at en finner en løsning som er optimal for friluftslivet. Vi
foreslår også at det etableres en miljøoppfølingsplan, der disse punktene
vektlegges. Hvis et tiltak ikke fungerer som forventes, må det tas tak i innen
rimelig tid for å finne en god løsning.

ANLEGGSARBEID , TERRENGBEARBEIDING OG TILFØRSEL AV MASSER

Under informasjonsmøtet 8. mai kom det fram at det er behov for å tilføre
betydelig mengder med masser, særlig på toppen av anlegget og en ønsker også
å bearbeide terrenget en del steder i traseene.
OOF er i utgangspunktetpositiv til eventuell terrengheving og flytting av
stolheisen på toppen av skianlegget, for å skåne eventyrskogen og Haralds hytte.
OOF ber om at disse forholdene behandles grundig i reguleringsplanen, og at det
tas hensyn til at både støy, støv og trafikk-avvikling under anleggsarbeidet og
opplevelseskvalitetene knyttet til endringer i terrenget. Det er viktig å unngå at
fremmede og uønskede arter kommer inn med tilførte masser.
Etter at anleggsarbeidene er ferdige, må det raskt etableresny vegetasjon med
stedegne planter og trær.

VANNSTANDEN I TROLLVANNEN UTFORDRING

Under informasjonsmøtet 8. mai ble det påpekt at vannstanden i Trollvann
allerede var problematisk og at utvidet snøproduksjon kan medføre økte
problemer her.
OOF ber derfor om at denne utfordringen utredes grundig i
reguleringsplanarbeidet.
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ADKOMSTTIL GREFSENKOLLEN OG LILLOMARKA

Parkeringsplassene og kollektivdekningen i dette området er delvis beregnet for
alpinistene og brukerne av Trollvanns fasiliteter, men er også mye brukt av de
som skal på tur eller trening inn i Lillomarka forøvrig. Dette må derfor også
framkomme og vurderes i den kommende reguleringsplanen.
I de foreløpige planene antydes det at det er ønskelig å øke
parkeringsmulighetene på Trollvann som i dag har ca. 90 parkeringsplasser,
mens parkeringen i bunn av Grefsenkleiva med noen titalls plasser og ved
Grefsenkollen restaurant med ca. 275 plasser, ikke skal økes.
Kollektivtilbudet til Trollvann/Grefsenkollen restaurant er middelsbra i helgene
med halvtimes ruter, mens ukedagene helt mangler kollektivdekning. Da er
alternativet å gå ca. 11 minutter til Trollvann og ca. 23 minutter til Grefsenkollen
fra nærmeste busstopp.
Tilsvarende er det også om en skal ta buss til Grefsenkleiva. Da må en gå av på
Stig på Årvoll og gå ca. 10 minutter til Grefsenkleiva. Dette gjelder for alle
ukedager. Her bør reguleringsplanen f.eks. vurdere hvordan barn og unge fra
den sterkt voksende Hovinbyen skal komme seg opp til område med
kollektivtransport og/eller med private biler.
OOF ber om at kollektivtilbudet vurderes og styrkes. Det samme gjelder
parkeringsmulighetene, særlig i bunn av Grefsenkleiva. I denne sammenheng er
forslaget, om å knytte Grefsenkollen restaurant inkludert parkeringsplasser og
buss-stopp tetter opp mot alpinanlegget, positivt.

KUNSTSNØPRODUKSJONKAN STYRKE FRILUFTSLIVET

Kunstsnøproduksjon kan bidra til mere aktivitet i område ved at snøbaserte
aktiviteter får mere stabile rammebetingelser. Et eksempel til etterfølgelse kan
være Skullerud idrettsanlegg, hvor kunstsnø benyttes både i skianlegget og i
akebakkene. Akebakken er, sammen med alle skiløypene i området, et yndet og
mye brukt rekreasjonsområde for barnefamilier o.l. i hele Østensjø bydel.
I de foreløpige planene er det lagt inn et ake-og skileikområde ved Trollvann.
Dette er selvfølgelig bra, men Grefsenkleiva ligger vesentlig nærmere Årvoll og
den nye Hovinbyen og en kan godt se for seg dette området som et «Skullerud»
for Bjerke bydel.
Kunstsnøproduksjon kan også bidra til å styrke skitilbudet i området, f.eks. ved at
en kan legge kunstnø i skiløypa/turveien fra Grefsenkleiva til Linderudkollen. På
den måten kan en styrke mulighetene for skigåing i Lillomarka, særlig i år med lite
natursnø.
Men, kunstsnøen kan bli liggende lenge ut over våren og skape problemer for
turgåere og annet friluftsliv. Disse flerbruksutfordringene må det også tas hensyn
til.
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OOF mener derfor at reguleringsplanen må se på mulighetene som
kunstsnøproduksjon kan gi for å etablere et ake/skileik og rekreasjonsområde
nederst i Grefsenkleiva og å styrke skimulighetene i området, samtidig som en
også tar hensyn til de grupper som ikke ønsker at snøen skal bli liggende i stier
og turveier langt ut over våren.

OPPSUMMERING
Grefsenkollen og Trollvann alpinanlegg er i tråd med markaloven og OOF er
positiv til utvidelsesplanene, men det må skje under visse betingelser:

• En må vektlegge og planlegge for god medvirkning.

• Alpinanlegget må ikke gå ut over trygghet og trivsel i Marka.

• Friluftslivsområdene i Oslo, inkludert Grefsenkollen-området, er nylig kartlagt
og verdsatt. Resultatene fra dette arbeidet må legges til grunn i det videre
arbeid med reguleringsplanen.

• Naturmangfoldet må kartlegges og en må særlig ta hensyn til
«eventyrskogen» i nordøst.

• Ved plassering avstolheisen må en ta hensyn til eventyrskogen, kulturminnet
«Haralds hytte» og de spesielle geologiske formasjonene omkring Haralds
hytte, for eksempel ved å flytte stolheisen noe lengre sør.

• En må arbeide for å unngå at alpin-traseene blir barrierer for det øvrige
friluftsliv.

• Det er spesielt viktig å finne en god løsning for skiløypa/turveien som passerer
i nedre del av Grefsenkleiva. Det er særlig viktig å vurdere en broløsning.

• Vi foreslår at det etableres en miljøoppfølingsplan, der særlig barriere-effekten
vektlegges.

• Opplevelseskvalitetene og naturen må sikres ved at ny vegetasjon med
stedegne planter og trær etableres raskt i anleggsområdene. Samtidig må en
unngå at fremmede og uønskede arter kommer inn med tilførte masser.

• Utfordringer knyttet til vannstanden i Trollvann og behov for vann til
snøproduksjon må tas på alvor. Alternativer må vurderes.

• Det må sikres at støy, støv og trafikk-plager reduseres til et minimum i
anleggsfasen.

• Kollektivtilbudet til hele området må styrkes og det bør også utredes om det er
behov for flere parkeringsplasser, særlig på Grefsenkleiva-siden.

• Etake/skileik og rekreasjonsområde i bunn av Grefsenkleiva bør vurderes for
lokalbefolkning på Årvoll og den sterkt voksene Hovinbyen.
Kunstsnøproduksjon vil styrke et slikt tilbud med sikker snø i store deler av
vinterhalvåret.
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• Kunstsnø er gunstig for sikre et godt skitilbud i marka generelt. Men
kunstsnøen kan bli liggende lenge ut over våren og skape problemer for
turgåere og annet friluftsliv. Disse flerbruksutfordringene må det også tas
hensyn til.

Med vennlig hilsen
Tom Fremstad

Generalsekretær
Johan Hval

Rådgiver
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Lillomarka
OBJECTID 23376 23775 23777 23776 23772 23375 23774 23373 23773 23374 23372

Områdenavn

Turvei 

Grefsenkleiva – 

Linderudkollen

Utfartsparkering 

Grefsenkleiva

Grefsenkollen øst

Oslo skisenter, 

Grefsenkleiva og 

Trollvannskleiva

Trollvann 

utfartsområde

Turvei 

Grefsenkleiva – 

Akebakkeskogen

Turvei 

Akebakkeskogen – 

Grefsentoppen

Grefsenkollen 

parkering og 

restaurant

Grefsenkollen 

sørvest

Grefsenkollen 

nordvest

Lachmannsfjell

Brukerfrekvens	 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3
Regionale	og	nasjonale	
brukere	 2 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2

Opplevelseskvaliteter	 3 2 5 4 3 3 4 5 5 3 4

Symbolverdi	 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2

Funksjon 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3

Egnethet	 3 1 3 5 5 3 5 2 5 1 3

Tilrettelegging	 4 4 1 5 5 4 4 4 1 2 1

Kunnskapsverdier	 2 1 4 1 2 5 2 1 3 1 3

Lydmiljø	 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4

Inngrep	 3 1 5 1 2 3 3 1 5 4 5

Utstrekning	 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tilgjengelighet	 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Potensiell	bruk	

Verdi A A A A A A A A A B B



Grefsenkollen og Trollvann - 

Områdebeskrivelse 

27 Turvei Grefsenkleiva – Linderudkollen 23376 

Turveien mellom Grefsenkleiva og Linderudkollen, med avstikker opp til Trollvann, er 

svært viktig (A) for friluftslivet ettersom bruksfrekvensen er stor (5) og fordi dette er 

en svært viktig (5) ferdselsåre i Lillomarka. 

Opplevelseskvaliteter: 

Skogbildet langs turveien er variert og den passerer midtveis forbi et område med en 

nasjonalt viktig naturtype (A), Rik blandingsskog i lavlandet. Området befinner seg rett 

sør for avstikkeren opp til Trollvann og er en trang dal med grove trær av mange 

treslag (Ask, Alm, Lind, Lønn, Hassel, gran og noe furu. Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus har avmerket området på vestsiden av turveien fra Grefsenkleiva til 

Trollvann som eventyrskog. 

Friluftsliv:  

Turvei med grus og belysning, prepareres for 2 klassiske spor og skiskøyting om 

vinteren. 

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging og sykling om sommeren, skigåing om vinteren. Noe turgåing på 

beina på vinteren, mellom skisporene. 

Bruk: 

Turveien brukes hver dag, gjennom hele året. Det er primært lokale brukere. Et parti 

av turveien, Stig-bakken, er svært bratt og krevende for folk med nedsatt 

funksjonsevne. 

28 Utfartsparkering Grefsenkleiva 23775 

Dette området er et svært viktig friluftslivsområde (A) fordi bruksfrekvensen er høy (5) 

og fordi det er en svært viktig utfartsparkering/adkomst til Marka (5). Parkeringen 

brukes også av de som bruker slalåmbakken i Grefsenkleiva.  

29 Grefsenkollen øst 23777 

Bratt eventyrskog på Grefsenkollens østside. 

Grefsenkollen øst er et skogområde med mange og store opplevelseskvaliteter (5) og 

er derfor et svært viktig friluftslivsområde (A). 



Opplevelseskvaliteter: 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har avmerket hele området som eventyrskog. 

Langs Trollvannsbekken er det en Rik blandingsskog i lavlandet, en nasjonalt viktig 

naturtype (A). Dette er en trang dal, med en flersjiktet skog, en god del død ved, 

mange grove lauvtrær (Ask, Alm, Lind, Lønn, Hassel) i en miks med gran, opp til 70 

cm i diameter, og noe furu. På bakken blant annet blåveis, hvitveis, krattfiol, 

skogstjerneblom og kranskonvall. Rødlistearten Filtkjuke er registrert i området.  

Klippeformede og spennende geologiske formasjoner i deler av skogen.  

Her ligger også «Haralds hytte», hvor en person bodde nokså permanent. Hytta ble 

restaurert i 2018 som et kulturminne over de uttalige uteliggerhyttene som dukket 

opp som en følge av etterkrigstidens boligmangel. 

Godt opparbeidede rekreasjonsstier laget for det nedlagte Grefsen Sanatorium er i 

bruk i området. Området har i tillegg en kullgrop og ruiner med ukjent opprinnelse? 

Friluftsliv: 

Området har et tett stinett og en blåmerket sti passerer nord-sør i området. 

Aktiviteter:  

Turgåing og jogging. Et buldrefelt ligger i området og det er få andre buldrefelt i 

Lillomarka.   

30 Oslo skisenter, Grefsenkleiva og Trollvannskleiva 23776 

Barnevennlig skianlegg. 

Oslo skisenter med Grefsenkleiva og Trollvannskleiva er et svært viktig friluftsområde 

(A) fordi det har høy bruksfrekvens (5), er godt egnet for en bestemt aktivitet (alpint, 

snowboard o.l.) (5) og har en høy grad av tilrettelegging (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Området har flotte utsiktspunkter over Marka og byen. 

Friluftsliv: 

Området er godt tilrettelagt med heiser og diverse installasjoner for alpint og 

snowboard. Det går også en god del stier/grusveier gjennom området. 

Aktiviteter: 

På vinteren er det primært alpint og snowboard i bakkene. I sommerhalvåret benyttes 

området til treningsaktiviteter og turgåing. 

Bruk:  

Trollvannskleiva er en mindre krevende bakke som egner seg godt for barnefamilier. 

Deler av Grefsenkleiva er mere krevende. 



31Trollvann utfartsområde 23772 

Viktig lokalt utfartssted. 

Trollvann utfartsområde er et svært viktig friluftsområde (A) fordi det har høy 

bruksfrekvens (5), er en svært viktig adkomst til Marka (5), er godt egnet for bestemte 

aktiviteter som bading, alpint, snowboard o.l. (5) og har en høy grad av tilrettelegging 

(5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Opplevelseskvalitetene for dette område med Trollvann og trollvannstua er noe 

blandede. Området har generelt et noe rotete preg med alle heisinstallasjonene og 

selve Trollvann bærer tydelig preg av å være opparbeidet. Ved vannet er det en liten 

grotte som ungene kan krype inn i. 

Friluftsliv: 

En turvei med grus og belysning går gjennom området og videre til 

Linderudkollen/Årvoll. Turveien prepareres for 2 klassiske spor og skiskøyting om 

vinteren. Blåmerkede stier går sørover fra sørenden av Trollvann og nordover mot 

Linderudkollen. Sanatoriestien går i sørvest. Trollvannstua har åpent det meste av 

året. Det er toalett, benker og bord i området og ved vannet er det en helårs bålplass. 

Parkeringsplassen har plass til ca. 90 biler. I helgene går det buss opp til Trollvann ca. 

hver halv-time. På ukedagene må en gå ca. 10 minutter fra nærmeste busstopp ved 

krysset Grefsenkollveien/Lachmanns vei. 

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging, skigåing, sykling, bading og fisking. I vinterhalvåret; aking og 

alpint/snowboard.  

Bruk: 

Trollvannsstua brukes av alle aldersgrupper. En friluftsbarnehage holder til her.  
 

32 Turvei Grefsenkleiva – Akebakkeskogen 23375 

Viktig turvei i nærområdet til bebyggelsen. 

Turveien mellom Grefsenkleiva og Akebakkeskogen er et svært viktig 

friluftslivsområde (A) fordi det har stor bruksfrekvens (5) og er en svært viktig 

ferdselsåre (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Området har et noe ensartet skogbilde med litt glissen furuskog. En liten dam med 

frosk,  Tjernadammen, ligger her. Utsikt fra toppen av den gamle Skeidbakken, der 

unnarennet er noenlunde intakt. 

Friluftsliv: 

Området har foruten turveien et nettverk av stier. Turvei er gruslagt, men mangler 

belysning. Den prepareres for 2 klassiske skispor om vinteren og brøytes ikke. 

Bålplass der barnehagene holder til 



Aktiviteter: 

Turgåing, jogging, skigåing, hundelufting og terrengsykling. 

Bruk: 

Området benyttes av lokale skoler (2 skole-utebaser) og barnehager (3 barnehage-

utebaser). Turveien er relativt flat, i god stand og egner seg derfor godt for personer 

med funksjonsnedsettelse. 
 

33 Turvei Akebakkeskogen – Grefsenkollen 23774 

En av Oslos mest spektakulære akebakker. 

Turveien fra Akebakkeskogen og opp til Grefsenkollen er et svært viktig 

friluftsområde (A) fordi det har høy bruksfrekvens (5), er en svært viktig ferdselsåre 

(5), er godt egnet for en bestemt aktivitet (aking) (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Langs deler av turveien er det en mangfoldig og regionalt viktig naturtype (B), 

Kalkskog. Det er også spor etter den gamle Storbakken og det er et informasjonsskilt 

i tilknyttet til bakken. 

Friluftsliv: 

Turvei med grus og belysning. Turveien brøytes ikke om vinteren, men folk går på 

beina her og tråker snøen ned.  

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging, sykling og aking. 

Bruk:  

Turveien er stedvis bratt og er derfor noe krevende for personer med 

funksjonsnedsettelse.  

34 Grefsenkollen parkering og restaurant 23373 

Kafe og panoramautsikt. 

Toppen på Grefsenkollen med parkering og restaurant er et svært viktig 

friluftslivsområde (A) fordi bruksfrekvensen er stor (5), opplevelseskvalitetene er store 

(5), og det er en svært viktig adkomst til Marka (5). 

Opplevelseskvaliteter:  

Området har en flott restaurant med uteservering og panoramautsikt over byen. 

Festivalen «Over Oslo» holdes her over flere dager hver sommer. 

Friluftsliv: 

Området har en stor parkeringsplass med plass til ca. 275 biler. I helgene går det buss 

opp til Grefsenkollen, ca. hver halv-time. På ukedagene må en gå ca. 15-20 minutter 

fra nærmeste busstopp ved krysset Grefsenkollveien/Lachmanns vei. 



35 Grefsenkollen sørvest 23773 

Byens flotteste utsikt! 

Den sørvestre siden av Grefsenkollen er et svært viktig friluftslivsområde (A) pga store 

opplevelseskvaliteter (5) og fordi en mindre del av området er svært godt egnet for 

klatring (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Området har flere flotte utsiktspunkter, og et av dem er et av Oslos aller fineste, hvor 

en kan se både Maridalsvannet, hele grøntområdet langs Akerselva og helt ned til 

fjorden. Store deler av området er Kalkskog, en regionalt viktig naturtype (B). 

Området er sør/sørvest-vendt, grunnlendt, rik kalkskog med furu som dominerende 

treslag. I søkk og nedre deler av liene er det mer innslag av bjørk, osp, hassel og lønn. 

På de rikere partiene vokser blant annet liljekonvall, kranskonvall, dvergmispel, 

nattfiol og blodstorkenebb. Rester av den gamle Storobakken langs turveien i øst, 

inkludert et informasjonsskilt.  

Friluftsliv: 

Området er svært bratt og har et tett umerket stinett. Over stup og skrenter går en 

sammenhengende sti, nord-sør, fra den gang Grefsen Sanatorium var 

«Vandcuranstalt». Flere stier holdes «åpne» i vinterhalvåret bl.a. ved at grupper løper 

jevnlig gjennom området. I nordvest er det et klatrefelt med bolter, som brukes en 

god del. Det er enkel adkomst bak blokkene i Grefsenkollveien.  

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging og klatring. Startplass for paragliding. Det er populært å overnatte 

på utsiktsplasser i hengekøyer, oppspent mellom trærne. 

36 Grefsenkollen nordvest 23374 

Bratt og lite brukt område. 

Den nordvestre delen av Grefsenkollen har middels bruksfrekvens (3), 

opplevelseskvaliteter (3) og middels verdi for ferdsel (3) og er derfor kun et viktig 

friluftslivsområde (B). 

Området er svært bratt og har flere utsiktspunkter. Ett mindre område med Sørvendte 

berg og rasmarker, en regionalt viktig naturtype (B). Sanatoriestien, opparbeidet i 

forbindelse med Grefsen sanatorium, går gjennom området. Denne stien er foreslått 

som blåsti. 

Grefsenkollveien mangler fortau, men benyttes som adkomstvei fra 

bebyggelsen/busstopp i krysset Grefsenkollveien/Lachmanns vei til 

Grefsenkollen/Trollvann. Veien benyttes til turgåing, sykling (treningssykling) og 

rulleskitrening for langrennsløpere fra hele byen. 
 



37 Lachmannsfjell 23372 

Noe mindre brukt område med spennende naturopplevelser. 

Lachmannsfjell er kun et viktig friluftslivsområde (B). Opplevelseskvalitetene er ganske 

mange (4), mens de andre kriteriene stort sett er på et middels (3) nivå eller lavere. 

Opplevelseskvaliteter: 

Et større område med Sørvendte berg og rasmarker av regional naturverdi (B) på 

Lachmannsfjellets vestside. Her er frodig vegetasjon, med ask, alm, hassel og lind. I 

sør; blandingsskog med gran av til dels store dimensjoner, mange store rognetrær, 

hassel og i busksjiktet spisslønn. På bakken; kantkonvall, storklokke, tysbast, leddved, 

trollbær, krossved, trollhegg, rødhyll, kranskonvall, firblad, maigull, tannrot og 

springfrø. 

Vest for Solemskogveien; en Rik sump- og kildeskog, av regional naturverdi (B). Her er 

det grov osp og bjørk i kantene, mens selve sumpskogen er dominert av svartor, 

gråor og selje, samt noe viersumpskog og det er innslag av lønn og alm. 

Vegetasjonen er rik med tannrot, firblad og mjødurt. Det finnes noe stående og 

liggende død ved av små dimensjoner.  

Ved Småvanna er det en Intakt lavlandsmyr i innlandet av lokal naturverdi (C).  

Sør for Kringla er det en mindre Gammel barskog av regional naturverdi (B), som er  

administrativt fredet av Oslo kommune. Her er det høgstaude-granskog, 

svartorsumpskog og mye død ved. 

Sanatoriestien er en gammel ferdselsåre, opparbeidet i forbindelse med Grefsen 

sanatorium den gang det var «vandcuranstalt». Den er blåmerket, går på vestsiden av 

Lachmannsfjellet og har utsiktspunkter. Ellers et gammelt veifar etter tømmervei 

mellom Kringla og Lanchmannsfjellet. 

Friluftsliv: 

Tett med stier, en blåmerket sti. Historisk skiløype over Langvann og Kringla. 

Aktiviteter og bruk: 

Turgåing, jogging, noe terrengsykling. Skøytegåing på Småvannene og Langvann. 

Noe skigåing i historisk skiløyper. Ingen av vannene er egnet for bading p.g.a. 

drikkevannsrestriksjoner. Gulldalen barnehage har en base for aktivitet helt vest i 

området. 
 
 





Grefsenkollen og Trollvann - 

Områdebeskrivelse 

27 Turvei Grefsenkleiva – Linderudkollen 23376 

Turveien mellom Grefsenkleiva og Linderudkollen, med avstikker opp til Trollvann, er 

svært viktig (A) for friluftslivet ettersom bruksfrekvensen er stor (5) og fordi dette er 

en svært viktig (5) ferdselsåre i Lillomarka. 

Opplevelseskvaliteter: 

Skogbildet langs turveien er variert og den passerer midtveis forbi et område med en 

nasjonalt viktig naturtype (A), Rik blandingsskog i lavlandet. Området befinner seg rett 

sør for avstikkeren opp til Trollvann og er en trang dal med grove trær av mange 

treslag (Ask, Alm, Lind, Lønn, Hassel, gran og noe furu. Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus har avmerket området på vestsiden av turveien fra Grefsenkleiva til 

Trollvann som eventyrskog. 

Friluftsliv:  

Turvei med grus og belysning, prepareres for 2 klassiske spor og skiskøyting om 

vinteren. 

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging og sykling om sommeren, skigåing om vinteren. Noe turgåing på 

beina på vinteren, mellom skisporene. 

Bruk: 

Turveien brukes hver dag, gjennom hele året. Det er primært lokale brukere. Et parti 

av turveien, Stig-bakken, er svært bratt og krevende for folk med nedsatt 

funksjonsevne. 

28 Utfartsparkering Grefsenkleiva 23775 

Dette området er et svært viktig friluftslivsområde (A) fordi bruksfrekvensen er høy (5) 

og fordi det er en svært viktig utfartsparkering/adkomst til Marka (5). Parkeringen 

brukes også av de som bruker slalåmbakken i Grefsenkleiva.  

29 Grefsenkollen øst 23777 

Bratt eventyrskog på Grefsenkollens østside. 

Grefsenkollen øst er et skogområde med mange og store opplevelseskvaliteter (5) og 

er derfor et svært viktig friluftslivsområde (A). 



Opplevelseskvaliteter: 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har avmerket hele området som eventyrskog. 

Langs Trollvannsbekken er det en Rik blandingsskog i lavlandet, en nasjonalt viktig 

naturtype (A). Dette er en trang dal, med en flersjiktet skog, en god del død ved, 

mange grove lauvtrær (Ask, Alm, Lind, Lønn, Hassel) i en miks med gran, opp til 70 

cm i diameter, og noe furu. På bakken blant annet blåveis, hvitveis, krattfiol, 

skogstjerneblom og kranskonvall. Rødlistearten Filtkjuke er registrert i området.  

Klippeformede og spennende geologiske formasjoner i deler av skogen.  

Her ligger også «Haralds hytte», hvor en person bodde nokså permanent. Hytta ble 

restaurert i 2018 som et kulturminne over de uttalige uteliggerhyttene som dukket 

opp som en følge av etterkrigstidens boligmangel. 

Godt opparbeidede rekreasjonsstier laget for det nedlagte Grefsen Sanatorium er i 

bruk i området. Området har i tillegg en kullgrop og ruiner med ukjent opprinnelse? 

Friluftsliv: 

Området har et tett stinett og en blåmerket sti passerer nord-sør i området. 

Aktiviteter:  

Turgåing og jogging. Et buldrefelt ligger i området og det er få andre buldrefelt i 

Lillomarka.   

30 Oslo skisenter, Grefsenkleiva og Trollvannskleiva 23776 

Barnevennlig skianlegg. 

Oslo skisenter med Grefsenkleiva og Trollvannskleiva er et svært viktig friluftsområde 

(A) fordi det har høy bruksfrekvens (5), er godt egnet for en bestemt aktivitet (alpint, 

snowboard o.l.) (5) og har en høy grad av tilrettelegging (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Området har flotte utsiktspunkter over Marka og byen. 

Friluftsliv: 

Området er godt tilrettelagt med heiser og diverse installasjoner for alpint og 

snowboard. Det går også en god del stier/grusveier gjennom området. 

Aktiviteter: 

På vinteren er det primært alpint og snowboard i bakkene. I sommerhalvåret benyttes 

området til treningsaktiviteter og turgåing. 

Bruk:  

Trollvannskleiva er en mindre krevende bakke som egner seg godt for barnefamilier. 

Deler av Grefsenkleiva er mere krevende. 



31Trollvann utfartsområde 23772 

Viktig lokalt utfartssted. 

Trollvann utfartsområde er et svært viktig friluftsområde (A) fordi det har høy 

bruksfrekvens (5), er en svært viktig adkomst til Marka (5), er godt egnet for bestemte 

aktiviteter som bading, alpint, snowboard o.l. (5) og har en høy grad av tilrettelegging 

(5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Opplevelseskvalitetene for dette område med Trollvann og trollvannstua er noe 

blandede. Området har generelt et noe rotete preg med alle heisinstallasjonene og 

selve Trollvann bærer tydelig preg av å være opparbeidet. Ved vannet er det en liten 

grotte som ungene kan krype inn i. 

Friluftsliv: 

En turvei med grus og belysning går gjennom området og videre til 

Linderudkollen/Årvoll. Turveien prepareres for 2 klassiske spor og skiskøyting om 

vinteren. Blåmerkede stier går sørover fra sørenden av Trollvann og nordover mot 

Linderudkollen. Sanatoriestien går i sørvest. Trollvannstua har åpent det meste av 

året. Det er toalett, benker og bord i området og ved vannet er det en helårs bålplass. 

Parkeringsplassen har plass til ca. 90 biler. I helgene går det buss opp til Trollvann ca. 

hver halv-time. På ukedagene må en gå ca. 10 minutter fra nærmeste busstopp ved 

krysset Grefsenkollveien/Lachmanns vei. 

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging, skigåing, sykling, bading og fisking. I vinterhalvåret; aking og 

alpint/snowboard.  

Bruk: 

Trollvannsstua brukes av alle aldersgrupper. En friluftsbarnehage holder til her.  
 

32 Turvei Grefsenkleiva – Akebakkeskogen 23375 

Viktig turvei i nærområdet til bebyggelsen. 

Turveien mellom Grefsenkleiva og Akebakkeskogen er et svært viktig 

friluftslivsområde (A) fordi det har stor bruksfrekvens (5) og er en svært viktig 

ferdselsåre (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Området har et noe ensartet skogbilde med litt glissen furuskog. En liten dam med 

frosk,  Tjernadammen, ligger her. Utsikt fra toppen av den gamle Skeidbakken, der 

unnarennet er noenlunde intakt. 

Friluftsliv: 

Området har foruten turveien et nettverk av stier. Turvei er gruslagt, men mangler 

belysning. Den prepareres for 2 klassiske skispor om vinteren og brøytes ikke. 

Bålplass der barnehagene holder til 



Aktiviteter: 

Turgåing, jogging, skigåing, hundelufting og terrengsykling. 

Bruk: 

Området benyttes av lokale skoler (2 skole-utebaser) og barnehager (3 barnehage-

utebaser). Turveien er relativt flat, i god stand og egner seg derfor godt for personer 

med funksjonsnedsettelse. 
 

33 Turvei Akebakkeskogen – Grefsenkollen 23774 

En av Oslos mest spektakulære akebakker. 

Turveien fra Akebakkeskogen og opp til Grefsenkollen er et svært viktig 

friluftsområde (A) fordi det har høy bruksfrekvens (5), er en svært viktig ferdselsåre 

(5), er godt egnet for en bestemt aktivitet (aking) (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Langs deler av turveien er det en mangfoldig og regionalt viktig naturtype (B), 

Kalkskog. Det er også spor etter den gamle Storbakken og det er et informasjonsskilt 

i tilknyttet til bakken. 

Friluftsliv: 

Turvei med grus og belysning. Turveien brøytes ikke om vinteren, men folk går på 

beina her og tråker snøen ned.  

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging, sykling og aking. 

Bruk:  

Turveien er stedvis bratt og er derfor noe krevende for personer med 

funksjonsnedsettelse.  

34 Grefsenkollen parkering og restaurant 23373 

Kafe og panoramautsikt. 

Toppen på Grefsenkollen med parkering og restaurant er et svært viktig 

friluftslivsområde (A) fordi bruksfrekvensen er stor (5), opplevelseskvalitetene er store 

(5), og det er en svært viktig adkomst til Marka (5). 

Opplevelseskvaliteter:  

Området har en flott restaurant med uteservering og panoramautsikt over byen. 

Festivalen «Over Oslo» holdes her over flere dager hver sommer. 

Friluftsliv: 

Området har en stor parkeringsplass med plass til ca. 275 biler. I helgene går det buss 

opp til Grefsenkollen, ca. hver halv-time. På ukedagene må en gå ca. 15-20 minutter 

fra nærmeste busstopp ved krysset Grefsenkollveien/Lachmanns vei. 



35 Grefsenkollen sørvest 23773 

Byens flotteste utsikt! 

Den sørvestre siden av Grefsenkollen er et svært viktig friluftslivsområde (A) pga store 

opplevelseskvaliteter (5) og fordi en mindre del av området er svært godt egnet for 

klatring (5). 

Opplevelseskvaliteter: 

Området har flere flotte utsiktspunkter, og et av dem er et av Oslos aller fineste, hvor 

en kan se både Maridalsvannet, hele grøntområdet langs Akerselva og helt ned til 

fjorden. Store deler av området er Kalkskog, en regionalt viktig naturtype (B). 

Området er sør/sørvest-vendt, grunnlendt, rik kalkskog med furu som dominerende 

treslag. I søkk og nedre deler av liene er det mer innslag av bjørk, osp, hassel og lønn. 

På de rikere partiene vokser blant annet liljekonvall, kranskonvall, dvergmispel, 

nattfiol og blodstorkenebb. Rester av den gamle Storobakken langs turveien i øst, 

inkludert et informasjonsskilt.  

Friluftsliv: 

Området er svært bratt og har et tett umerket stinett. Over stup og skrenter går en 

sammenhengende sti, nord-sør, fra den gang Grefsen Sanatorium var 

«Vandcuranstalt». Flere stier holdes «åpne» i vinterhalvåret bl.a. ved at grupper løper 

jevnlig gjennom området. I nordvest er det et klatrefelt med bolter, som brukes en 

god del. Det er enkel adkomst bak blokkene i Grefsenkollveien.  

Aktiviteter: 

Turgåing, jogging og klatring. Startplass for paragliding. Det er populært å overnatte 

på utsiktsplasser i hengekøyer, oppspent mellom trærne. 

36 Grefsenkollen nordvest 23374 

Bratt og lite brukt område. 

Den nordvestre delen av Grefsenkollen har middels bruksfrekvens (3), 

opplevelseskvaliteter (3) og middels verdi for ferdsel (3) og er derfor kun et viktig 

friluftslivsområde (B). 

Området er svært bratt og har flere utsiktspunkter. Ett mindre område med Sørvendte 

berg og rasmarker, en regionalt viktig naturtype (B). Sanatoriestien, opparbeidet i 

forbindelse med Grefsen sanatorium, går gjennom området. Denne stien er foreslått 

som blåsti. 

Grefsenkollveien mangler fortau, men benyttes som adkomstvei fra 

bebyggelsen/busstopp i krysset Grefsenkollveien/Lachmanns vei til 

Grefsenkollen/Trollvann. Veien benyttes til turgåing, sykling (treningssykling) og 

rulleskitrening for langrennsløpere fra hele byen. 
 



37 Lachmannsfjell 23372 

Noe mindre brukt område med spennende naturopplevelser. 

Lachmannsfjell er kun et viktig friluftslivsområde (B). Opplevelseskvalitetene er ganske 

mange (4), mens de andre kriteriene stort sett er på et middels (3) nivå eller lavere. 

Opplevelseskvaliteter: 

Et større område med Sørvendte berg og rasmarker av regional naturverdi (B) på 

Lachmannsfjellets vestside. Her er frodig vegetasjon, med ask, alm, hassel og lind. I 

sør; blandingsskog med gran av til dels store dimensjoner, mange store rognetrær, 

hassel og i busksjiktet spisslønn. På bakken; kantkonvall, storklokke, tysbast, leddved, 

trollbær, krossved, trollhegg, rødhyll, kranskonvall, firblad, maigull, tannrot og 

springfrø. 

Vest for Solemskogveien; en Rik sump- og kildeskog, av regional naturverdi (B). Her er 

det grov osp og bjørk i kantene, mens selve sumpskogen er dominert av svartor, 

gråor og selje, samt noe viersumpskog og det er innslag av lønn og alm. 

Vegetasjonen er rik med tannrot, firblad og mjødurt. Det finnes noe stående og 

liggende død ved av små dimensjoner.  

Ved Småvanna er det en Intakt lavlandsmyr i innlandet av lokal naturverdi (C).  

Sør for Kringla er det en mindre Gammel barskog av regional naturverdi (B), som er  

administrativt fredet av Oslo kommune. Her er det høgstaude-granskog, 

svartorsumpskog og mye død ved. 

Sanatoriestien er en gammel ferdselsåre, opparbeidet i forbindelse med Grefsen 

sanatorium den gang det var «vandcuranstalt». Den er blåmerket, går på vestsiden av 

Lachmannsfjellet og har utsiktspunkter. Ellers et gammelt veifar etter tømmervei 

mellom Kringla og Lanchmannsfjellet. 

Friluftsliv: 

Tett med stier, en blåmerket sti. Historisk skiløype over Langvann og Kringla. 

Aktiviteter og bruk: 

Turgåing, jogging, noe terrengsykling. Skøytegåing på Småvannene og Langvann. 

Noe skigåing i historisk skiløyper. Ingen av vannene er egnet for bading p.g.a. 

drikkevannsrestriksjoner. Gulldalen barnehage har en base for aktivitet helt vest i 

området. 
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Fra: Gundersen, Laila Kristin Dokken <laila.kristin.gundersen@sporveien.com> 
Sendt: 20. mai 2019 15:24 
Til: Postmottak Bymiljøetaten; PBE Postmottak 
Kopi: Sletten, Erik; Eliasson, Henrik; Kvernenes, Anne Marthe 
Emne: 19/00921-1 - Varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i 

Grefsen- og Trollvannskleiva i Oslo kommune, Sporveiens svar 
 
Kategorier: Haster 
 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og 
Trollvannskleiva i Oslo kommune. 
 
Det planlegges videre utvidelse av kollektivtransport tilbudet, og det kan være vanskelig å forutse 
hvilke behov som kan oppstå. Vi er derfor opptatt av å sikre mulighetene for utvidelser senere. 
Sporveien har ingen konkrete merknader til det oversendte planforslaget. Hvis det er behov for 
samråd med Sporveien eller konkrete spørsmål der det er behov for avklaring, ta kontakt på 
firmapost@sporveien.com så tidlig som mulig. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Laila Kristin Dokken Gundersen  
Jurist/rådgiver 
INFRASTRUKTUR OG UTBYGGING 
Epost: laila.kristin.gundersen@sporveien.com  
 

 
 
Sporveien AS Økernveien 9 Postboks 2857, Tøyen N-0608 Oslo  
Epost: firmapost@sporveien.com 
 
Denne e-posten kan inneholde fortrolig informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker ber vi deg 
vennligst om å informere avsender og slette e-posten.  
 
Fra: noreply@bym.oslo.kommune.no  
Sendt: onsdag 10. april 2019 16:16 
Til: Firmapost - Sporveien  
Emne: Dokument 17/15547-36 Varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og 
Trollvannskleiva i Oslo kommune sendt fra Bymiljøetaten 
 
Til Sporveien AS 

Dokumentet 17/15547-36 Varsel om oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og 
Trollvannskleiva i Oslo kommune for saken Reguleringsplan for alpinanlegg Grefsen og Trollvann er 
utsendt av Bymiljøetaten. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Dette er en systemgenerert e-post. 
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MERKNADER TIL PLANARBEID OM DETALJREGULERING FOR ALPINANLEGG I GREFSEN- OG 

TROLLVANNSKLEIVA I OSLO KOMMUNE FRA ØVRE DISEN VELFORENING, SAKSNR. 201802070 

       

Øvre Disen Velforening (ØDV) er en velforening dannet i 1922 og har siden det organisert medlemmer 

blant småhusbebyggelsen på Årvoll og er medlem i Bjerke Storvel. Området vårt ligger som nabo til 

Marka og ligger inntil markagrensen fra parkeringsplassen til Grefsenkleiva til Mons Søviks plass. 

ØDV har blitt kjent med planene gjennom organisasjoner utenfor området og ikke ved direkte 

henvendelse fra tiltakshaver eller offentlig myndighet, noe vi kritiserer sterkt. 

Vellet har deltatt i diverse diskusjoner for og imot videre utbygging av Grefsenåsen. Vi var også deltager 

på det åpne folkemøtet som ble holdt på Grefsenkollen Restaurant 8. mai.  

Vellet er ikke negativ til en utvikling av Grefsenkleiva/Trollvannskleiva på en måte som ikke er til ulempe 

for våre medlemmer. Vi ønsker å være en medspiller og ikke en motspiller og ønsker dermed å bidra 

positivt til et samarbeid. 

Vi skal her oppsummere de synspunktene vi har. 

 

KVU 

På informasjonsmøtet på Grefsenkollen Restaurant ble det fra en tidligere sjef i Bymiljøetaten hevdet at 

det før ville være et krav om en konseptvalgutredning før det kan bevilges penger til prosjektet. En slik 

KVU vil måtte utrede flere ulike alternative måter å løse de spørsmålene som stilles og ulike konsepter 

for en optimal drift. Å utarbeide en reguleringsplan for en konkret løsning vil medføre en sterk binding 

til dette ene konseptet og svekke vurderingen av alternativer. Uansett krav om KVU, vil det være lurt å 

utrede flere alternativer, både ut fra klimaspørsmål, hensyn til annen friluftslivsbruk, hensyn til natur og 
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landskap, økonomiske forhold, og tilbringerspørsmål mm. Hvilke valgmuligheter har vi og hva er 

konsekvensene av de ulike alternativene? 

 

Medvirkning 

ØDV foreslår å opprette et medvirkningsutvalg til å delta i styringen av prosjektet. Deltagere der må 

være velforeninger, markaorganisasjoner og idrettslag. Dette for å finne de beste løsningene på kortest 

mulig tid og uten at det blir massive protester. 

Øvre Disen Velforening har lokaler som kan brukes til slike samarbeidsmøter noe som det ble opplyst 

om på informasjonsmøtet. 

 

Konsekvensutredning (KU) 

Som PBE skriver i referatet fra «Oppstartmøtet», utløser tiltaket etter deres mening en 

konsekvensutredning. 

Dette begrunnes med bl.a.  

Fremtidige klimautfordringer  

Forslaget legger opp til at det skal møte fremtidige klimautfordringer og vintre med mindre snø. 

Konsekvenser og muligheter for helårsaktiviteter og bruk skal utredes og vurderes for imøtekomme 

klimaendringer. PBE anbefaler at FS samarbeider med klimaetaten for komme frem til gode løsninger for 

prosjektet.  

Bevaringsverdier (herunder kulturminner og naturmiljø)  

Prosjektets påvirkning på naturmiljø og kulturminner må utredes. Konsekvenser og muligheter for 

bevaringsverdig skog, kulturminner og øvrig blågrønn struktur skal utredes og Bymiljøetaten skal uttale 

seg til analyser. Herunder konsekvenser for skog, enkeltrær (deriblant hule eiker), erosjon, grunnvann.   

Turveier og -løyper, samt andre viktige forbindelser  

Konsekvenser og muligheter for turstier og forbindelser i og i tilknytning til planområdet må undersøkes 

og videreføres. Konsekvenser av masseuttak, bebyggelse, kjøreareal, stier skal utredes. 

ØDV kan ikke se at noe av dette er tatt tilstrekkelig hensyn til. Under informasjonsmøtet avdekket 

tiltakshaver (inkl. konsulenttjenesten) manglende lokalkunnskap og vi forslår derfor at det forslåtte 

«medvirkningsutvalg» konsulteres. 

 

Bevaring av naturmiljø og kulturminner. 

Den foreslåtte stolheisen vil berøre «Eventyrskogen» mellom Grefsenkleiva og Trollvann og avdekke 

den eneste gjenværende «uteliggerhytte» i Oslo. Dette ser vi svært uheldig. Hytta med beboer Harald 

Grande ble gjenstand for økende positiv oppmerksomhet etter at alle andre hytter ble brent av 

brannvesenet.  Grande hadde en unik historie å fortelle som resulterte i egen dokumentarfilm 

«Nybyggeren» av Helene Sommer, og som ligger tilgjengelig på nettet.  
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I 2018  gjennomgikk hytta en grundig restaurering uten at dens utseende og særpreg ble endret. Den ble 

også utstyrt med informasjonsplakater, og er dermed blitt et lite, åpent museum. Dette ble markert 10. 

mai 2019 med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen, ordfører Marianne Borgen, riksantikvar 

Hanna Geiran og ca 100 andre gjester til stede. 

Vi ønsker derfor at toppunktet for stolheisen i Grefsenkleiva flyttes i hht. forslag fra Naturvernforbundet 

i Oslo og Akershus, slik at heisen går klar av skogen på østsiden av slalåmbakken og dermed ikke 

avdekker Grandes hytte. 

 

Bruk av området 

Området er svært mye benyttet til ordinært friluftsliv, sommer som vinter, og er ett av byens mest 

benyttede nærturområder. Områdets hundremeterskoger brukes i utstrakt grad av barnehager og 

skoler, ikke bare Bjerke bydels barnehager og skoler, men hele byens og området huser en av Markas 

mest verdifulle og opplevelsesrike eventyrskoger. Selv om skogen ikke er gammel nok til å huse de 

sjeldneste artene, er den eldgammel, storvokst og gir en sterk identitetsfølelse for brukerne.  

 

Stier og turveier 

I underlaget med kart for tiltaket er det utelatt avmerkinger for meget viktige stier og opparbeidede 

turveier. 

Det er viktig at disse blir innarbeidet i planen på en slik måte at slalåmbakken ikke blir en farlig barriere 

for turgåere og skiløpere på tvers av bakken. 

 

Trafikk 

Trafikk under utbygging 

Det trengs 15.000 lastebillass med masse for å realisere terrenghevingene i toppen og nedre del av 

Grefsenkleiva. Dette betyr en enorm belastning i de tilgrensende boligområder og i hele 

nærskogområdet i byggeperioden. For å få tilkjørt så mye masse må man regne med 1 lastebillass hver 5 

min i 10 timer daglig i 8 måneder. Det vil gi både trafikkfarlige situasjoner i de smale veiene i 

boligområdene på Grefsen og Årvoll og i tillegg stor støy- og støvbelastning i hele område. Til 

sammenlikning har man ved utbyggingen av fjellhallen ved Oset vannrenseanlegg tilrettelagt for en 

avsperret anleggsvei. Dette veiprosjektet var det planlagt for 10.000 lastebillass. Et slikt tiltak er ikke 

mulig for massetransporten til Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. I tillegg foreslår NOA å flytte toppen av 

Grefsenåsen for å få til en alternativ heistrase. Dette vil gi en enda større massebehov. 

For nedre del av Grefsenkleiva vil transporten gå via innfartsparkeringen på Årvoll. Da det ble gitt 

konsesjon for entreprenør Hæhre til å ta ut steinmasse fra «Ridesentertomta», ble det gitt under 

forutsetning av at all transport skulle gå via Årvollveien og ikke Østreheimsveien. Det ble også gitt 

rekkefølgebestemmelse at Hæhre skulle bekoste fortau i Østreheimsveien 24-32, ned til Årvollveien. 

Denne trafikkreguleringen krever vi at også blir gjeldende for massetransport til Grefsenkleiva. 
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Trafikk under drift av slalåmbakken 

I dag skiltes biltrafikken til Grefsenkleiva skiltet opp Østreheimsveien. Dermed er all trafikken til 

utfartsparkeringen/Grefsenkleiva dirigert opp en smal skolevei for barna uten fortau med masse 

parkerte biler. 

ØDV har tidligere foreslått trafikkregulering av Østreheimsveien med enveiskjøring. Dette vil vi igjen 

bringe opp som et trafikktiltak for å trygge barns skolevei. 

Forslaget består i å sette innkjøring forbudt (skilt 302 og 526) i begynnelsen av Østreheimeveien (nr. 1) 

og ved Østreheimsveien 22. Det vil si at all innkjøring til eiendommene i området vil skje via Kildeveien i 

en lengde på 100 m, en vei også 33-bussen kjører. 

Dette vil gjøre at det bare er kjøring til eiendommene i skoleveien til barna. Det vil ikke hjelpe med bare 

annen skilting til Grefsenkleiva. Vanens makt er stor.  

Ved dette trafikktiltaket blir trafikken til utfartsparkeringen gående samme vei som Hæhre måtte kjøre 

med sin massetransport. 

Om denne trafikkreguleringen ønsker vi å bli kontaktet for å forklare ytterligere. 

 

Vi refererer for øvrig til Lillomarkas venner og Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) 

 

  

Vennlig hilsen 

Øvre Disen Velforening 

Jan-Morten Kjelstad 

Leder 

 

 

Kopi: 

Oslo kommune, BYM 

Oslo kommune, PBE 

Byutviklingskomitéen 

Akers Avis Groruddalen 

Bjerke Storvel 

Groruddalen Miljøforum 

mailto:ovredisen.no
mailto:post@ovredisen.no


      
 

Postadresse: Brobekkveien 53, 0598 OSLO. E-post: post@bjerkestorvel.no   
 Hjemmeside: www.bjerkestorvel.no   organisasjonsnummer: 992 183 934. 

Multiconsult Norge AS  

Att.: Vegard Meland 

Postboks 265 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
vem@multiconsult.no  
 
Bare elektronisk ekspedert 

 

 
 

Oslo 27.05.2019 

 

 

MERKNADER TIL PLANARBEID OM DETALJREGULERING FOR ALPINANLEGG I GREFSEN- OG 

TROLLVANNSKLEIVA I OSLO KOMMUNE, SAKSNR. 201802070, FRA BJERKE STORVEL 

Bjerke Storvel (BS) er en paraplyorganisasjon som organiserer alle velforeningene og de fleste store 

bosammenslutningene i hele Bjerke bydel. 

Vi har mottatt uttalelsen til Øvre Disen Velforening (ØDV) som er medlem i BS. BS mener uttalelsen 

er fyldig og beskriver mange av problemstilingene i planen og stiller oss helt bak denne. 

BS vil poengtere visse punkter i ØDVs uttalelse uten å gå i detalj.  

KVU (Konseptvalgutredning) 

Vi synes det er merkelig at det ikke foreligger en Konseptvalgutredning i denne saken. I saken om 

åpning av Hovinbekken oppstrøms Badedammen på Årvoll, var det helt klart en fordel at det var 

utarbeidet en KVU. Det ville ha vært en stor fordel med en KVU også i Grefsenkleiva/Trollvannskleiva 

for å få til de beste løsningene for alle parter. 

Medvirkning 

Om ikke de innspillene som er kommet eller kommer i denne saken får betydning for valgene som 

tas, kaller vi ikke dette for medvirkning. Da er det et spill for galleriet. 

Bjerke Storvel inviterer til et bredere samarbeid med andre organisasjoner og tiltakshaver for å få til 

de beste løsningene for alle. 

Konsekvensutredning 

I oppstartsmøtet i saken stilles det krav om konsekvensutredning. Vi håper at denne også vil bygge på 

lokalkunnskapen som finnes i området og ikke bare på statistikk og synspunkter ved et skrivebord. 

Dette gjelder også vedrørende bruk og brukere av området sommer som vinter. 
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Trafikk 

Øvre Disen Velforening har forslag til trafikkregulering av tilførselsveier til/fra parkeringsplassen i 

bunnen av Grefsenkleiva (på Årvoll). Dette støtter vi fullt ut. Denne løsningen behøver ikke å vente til 

utbyggingen skjer. Det kan gjennomføres allerede nå. 

 

Vann fra Trollvann 

Vann fra bl.a. Trollvann forsyner Hovinbekken. Hovinbekken renner gjennom Badedammen på Årvoll. 

Det er bestemt at bekkevannet skal fylle Badedammen med vann i stedet for springvann. 

Det er derfor viktig at tilstrømningen av vann ikke uteblir fra Trollvann. Det vil si at det ikke må 

tappes så mye vann fra Trollvann til snøproduksjon at det ikke blir mulig å bade i Trollvann og 

Badedammen. 

Oppbevaringsplass for ski 

Det foreslås også at det bygges oppbevaringsmuligheter for ski og annet skiutstyr hvor barn/ungdom 

kan leie plass for sitt utstyr slik at de ikke trenger å transportere dette til og fra hjemmet etter bruk i 

bakken. Dette kan kombineres med sesongkort. 

Dette kan bidra til mindre transportbehov med bil av barn og unge. 

 

 

Vennlig hilsen 

Bjerke Storvel 

Jan-Morten Kjelstad 

Styreleder 

 

 

Kopi: 

Øvre Disen Velforening 

Oslo kommune, PBE 

Oslo kommune, BYM 

Oslo kommune, Bjerke bydel 

Akers Avis Groruddalen 

Groruddalen Miljøforum 
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Oslo Kommune 

Bymiljøetaten 

Att: Prosjektleder Multiconsult 

Sendes pr mail som pdf til vem@multiconsult.no ,med kopi til styret i Lofthus havebys vel og Bjørn Pedersen bpabarth@hotmail.com 

      Oslo 13. mai 2019 

Lofthus Havebys Vel – Planoppstart utbygging av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva 

Vi viser til planoppstartmøte på Grefsenkollen 8.5.2019. Vi har følgende innspill til planprosessen: 

 Vi kan ikke akseptere krysningspunkt for skiløpere i Grefsenkleiva på tvers av en utvidet 

hovedbakke i Grefsenkleiva. Vi mener planforslaget sterkt undervurderer trafikken som 

allerede er i den kryssende skiløypa og den økede trafikken i slalombakken som vil komme 

som en funksjon av utbygging (her vil det antakelig også komme ønske om mange slalomrenn i 

helgene). Skitrafikken langrenn/slalom vil åpenbart være i veien for hverandre og her må det 

etableres en løsning så slalomkjørere og skiløpere ikke kolliderer. Planlagt «frikryssing» kan 

medføre alvorlig skade og fortrenging av skiløpere fra Lofthus, som bruker Akebakken som 

inngang og utgang for skiturer mot Linderudkollen. Dette går ikke! Vi ønsker  at 

krysningspunktet og utformingen ved heishusene skal bestå som i dag. 

 

 Det å lede skitrafikken fra tversoverskiløypa ned på parkeringsplassen på Årvoll er ikke noen 

løsning fordi det blir kraftig høydeforskjell, dårlig krysningspunkt ved p-plass til Grefsenkleiva og 

øket press på Solemskogen P plass og Linderudkollen som utfartsparkering. 

 

 Forslaget fra NOA i planmøtet om å legge stolheisen inn i hovedbakken på Grefsenkleiva virker 

godt. Forslaget om å bygge opp toppen med 6 meter fyllmasse og tilføre til sammen 200 000 

kubikk med masse i anlegget virker svært lite godt. Doseringer og nivåforskjeller pga masse vil 

være til hinder for kryssende stier som brukes utenom snerike vintre, av fotgjengere og 

syklister. Vi ønsker primært at heisene beholdes som i dag og at krysningen mellom bakkene 

skjer med «mateheis» som nå. Tilkobling til Grefsenkollens P plass virker greit.  

 

 Vi ber avslutningsvis om et møte i sakens anledning og vår mangeårige tidl. formann og også 

initiativtager for Trollvannskleiva og Familieløypa i Grefsenkleiva, Bjørn Pedersen, ønsker også 

å delta i dette møtet. Vi mener hans mangeårige erfaring med anleggene vil være av stor verdi 

når det nå er store endringer i planforslaget.  

Med vennlig hilsen 

 

Eivind Andersen 

Styreleder Lofthus Havebys vel 
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Sameiet Ymers vei 17 

 

Multiconsult Norge AS v/ Vegard Meland 

 

Oslo, 24.5.2019 

RE: ALPINANLEGG I GREFSEN- OG TROLLVANNSKLEIVA - OPPSTART AV DETALJREGULERING 
MED KONSEKVENSUTREDNING - MERKNADER 

Det vises til Bymiljøetatens brev av 9.4.2019, der det varsles om oppstart av detaljregulering med 
konsekvensutredning av endring av alpinanlegget Grefsenkleiva. 

Sameiet Ymers vei 17 består av til sammen fem familieboliger (Ymers vei 17 A – E) som er oppført på 
eiendommen Gnr/bnr. 86/525. Eiendommen ligger helt inntil markagrensen. 

Vi gjør Multiconsult/BYM oppmerksom på at det i dag går en flombekk fra marka som treffer sameiets 
eiendom. Overvann føres i et bekkedrag som begynner ved toppen av familieløypa i alpinanlegget 
Grefsenkleiva og går sammen med overskuddsvann fra dammen som ligger ved turveien mellom 
Akebakkeskogen og Grefsenkleiva (Tjernadammen). Vedlagt følger kopi av et eldre kart der 
flombekken er tegnet inn. (Merk at den aktuelle turveien ikke er tegnet inn på dette kartet). 

Overvann fra marka tas i dag inn i en kulvert ved eiendomsgrensen og føres i rør over sameiets 
eiendom og videre ned til en ny kulvert på naboeiendommen Kildeveien 6 (Gnr/bnr. 86/533). Vannet 
er deretter lagt i rør og går enten mot Årvoll skole eller mot Refstad. 

I perioder med mye nedbør og under snøsmelting er det betydelig vannføring i flombekken. Vi har de 
senere årene erfart at vannføringen i flombekken har økt. Tidligere endringer/ombygginger av 
alpinanlegget synes ikke å ha hensyntatt overvannsproblematikk med konsekvenser for omliggende 
eiendommer. Vi har videre erfart at det etablerte inntaket for overvann på eiendommen har vært fullt 
utnyttet. En video som viser situasjonen, følger vedlagt til orientering. 

Den planlagte konsekvensutredningen bør derfor omfatte vurderinger av behovet for særlige tiltak 
knyttet til håndteringen av overvann/flomvann som ledes ned fra marka og inn mot de øvrige 
eiendommer, blant annet som følge av snøsmelting i alpinanlegget. Det vises i den forbindelse til NVEs 
generelle innspill i saken, datert 8.5.2019, der det vises til behovet for tidlig planlegging av 
tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kan kompensere for økt avrenning. 

Videre gjør vi Multiconsult/BYM oppmerksom på at det i dag er etablert en turvei/skiløype som 
forbinder Akebakkeskogen og omliggende eiendommer med turvei/skiløype som går fra Stig mot 
Linderudkollen. Turveien krysser i dag alpinanlegget v/varmestua, og er svært mye brukt av folk i 
nærområdet. Den fremgår imidlertid ikke på de fremlagte planskissene, og det fremstår derfor som 
uklart om- og i tilfelle hvordan denne turveien er tenkt beholdt. 

Ved eventuelle spørsmål til det ovennevnte kan undertegnede kontaktes på telefon 98448919 eller på 
e-post: jonas.haugsvold@yahoo.com 

Vennlig hilsen, 

For Sameiet Ymers vei 17 

Jonas Haugsvold 
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Meland, Vegard

From: Øyvind Rutledal <oyvind.rutledal@gmail.com>
Sent: onsdag 1. mai 2019 07.56
To: Meland, Vegard
Cc: Mads Skotheimsvik; Sigrid Rannem; Magnus Hveding; Styret Grefsenlyst Brl.; Øyvind

Rutledal
Subject: Planarbeid Grefsen- og Trollvannskleiva

Hei
Styret i Grefsenlyst brl., beliggende i Grefsenkollveien 14 A-E, diskuterte planforslaget i siste styremøte.
Vi har ingen innvendinger til forslaget.
Men vi henstiller på det sterkeste om at den økte trafikken som tiltaket vil medføre, i størst mulig grad blir
løst ved en kraftig utbygging av kollektivtilbudet til anleggene. Dette gjelder både på kveldstid på
ukedagene og hele dagen i helgene.
Vi er allerede berørt av at utbyggingen ovenfor oss har medført økt trafikkstøy, og ber om at dette blir
hensyntatt ved utbyggingen.

Mvh
For styret i Grefsenlyst brl.
Øyvind Rutledal
Styreleder
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Meland, Vegard

From: Pål Granberg <paalgran@online.no>
Sent: lørdag 25. mai 2019 22.58
To: Meland, Vegard
Cc: Trond Aulund
Subject: Innspill til detaljregulering for aktivitetssone i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva –

behov for gangbro over alpinbakken ved Grefsenkleiva
Attachments: Innspill til detaljregulering for aktivitetssone i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva for

deling.docx

Til Multiconsult ved Vegard Meland

Vi har også sendt vårt innspill direkte til plansaken i PBE.

Vi viser til plankunngjøring knyttet til Plan- og bygningsetatens sak 201802070 - Grefsenkollen og
Trollvann - Bestilling av oppstartsmøte - Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og
nybygg. Kunngjøringen går på varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning med
frist for uttalelse innen 27.05.2019.

Behov for å implementere gangbro i
reguleringsplanen

Vi oppsummerer vårt innspill som angitt i vedlegget med å gjenta behovet for å opprettholde turveien
som starter i byggesonen og som er angitt i kommuneplanen som eksisterende hovedturvei.

Turveien må bli sikret ved broforbindelse med høyt rekkverk i kryssing av alpinnedfarten i
Grefsenkleiva. Høyt rekkverk på ca. 1,5 meter vil gjøre det mulig å kunne benytte broforbindelsen
også ved store snømengder på vinteren.
Vi ønsker å bli holdt orientert om den videre planprosessen.

Med vennlig hilsen

Pål Granberg Trond Aulund
Frennings vei 17 B Christian Schous vei 21
0588 Oslo 0588 Oslo
paalgran@online.no trond.aulund@live.no



Innspill til detaljregulering for aktivitetssone i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva – behov for gangbro 
over alpinbakken ved Grefsenkleiva Side 1 

Grefsen, 26. mai 2019 

Innspill til detaljregulering for aktivitetssone i Grefsenkleiva og 

Trollvannskleiva – behov for gangbro over alpinbakken ved 

Grefsenkleiva 
 

Viser til plankunngjøring knyttet til Plan- og bygningsetatens sak 201802070 - Grefsenkollen og 

Trollvann - Bestilling av oppstartsmøte - Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg. 

Kunngjøringen går på varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning med frist for 

uttalelse innen 27.05.2019. 

Som beboere på Lofthus / Grefsen, ser vi det som nødvendig og nyttig å komme med innspill til 

planarbeidet. 

Vi er opptatt av å opprettholde god atkomst til vår nære nabo Lillomarka. Den ser vi kan bli 

begrenset gjennom å realisere utvidelsen av alpinsenteret i Grefsenkleiva uten å ta hensyn til 

eksisterende ferdselsveier i området. Vi er også bevisste på at området trenger et levedyktig og 

attraktivt alpinanlegg. Aktivitet i Grefsenåsen gir byens borgere et mangfold av opplevelser. 

Området er i kommuneplan 2015, arealdelen regulert til hovedformål eksisterende LNF-areal 

(landbruks-, natur- og friluftsformål). Videre er området vist i plankart 1-2 Arealbruk med juridisk 

linje og symbol som aktivitetssone. 

Vårt innspill går først og fremst på å bevare eksisterende turveier/-forbindelser i området. En av 

hovedturveiene starter i vårt nærområde og fortsetter innover i Lillomarka i forlengelsen av 

eksisterende hovedturvei angitt i kommuneplanen. 

Vi viser til det mangelfulle materialet sendt ut av forslagsstiller som ikke beskriver turveier og 

stiforbindelser som krysser alpinnedfartene. 

Videre gjør vi oppmerksom på feil i Plan- og bygningsetatens stedsanalyse. I Plan- og bygningsetatens 

område- og prosessavklaring, sakens dokument 36, er kart fra stedsanalysen gjengitt under punkt 

2.4.1, side 14 hvor helårs turveier er gjengitt som vinterløype. 
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Figur 1 Turvei som krysser Grefsenkleiva er feilaktig angitt som kun vinterløype  

Vi viser til byggesonen vest for markagrensen i det sørvestre hjørnet av kartet ovenfor der den 

blåstiplede vinterløypen er vist med sitt startpunkt. Der er nedre del av lysløypa i Akebakken fra 

krysset Frennings vei x Grefsenkollveien frem til regulert kjøreveg Akebakkeskogen ved snuplass 

regulert til eksisterende grønnstruktur gjennom S-2598, datert 16.04.1982, område F2, friområde. I 

kommuneplanen er den videre angitt og planmessig sikret som blågrønn struktur med betegnelsen 

eksisterende hovedturvei. 

I Marka fortsetter turvei/aktivitetstrasé fra Akebakkeskogen til Grefsenkollen som opplyst akebakke 

angitt med stiplet rød linje som Turvei/sti i stedsanalysen. Se figur 11, bilde fra bommen i akebakken. 

Høydeforskjellen i akebakken er på 174 meter, med start på 200 moh. og slutt på Grefsenkollen med 

374 moh.  

Vårt fremste anliggende er å ta vare på den helårs turvei/aktivitetstraseen i det flate terrenget fra 

Akebakkeskogen og frem til varmestuen i bunnen av Grefsenkleiva.  Vi anser turveien å være 

fortsettelsen på det som er angitt i kommuneplanen som blågrønn struktur med betegnelsen 

eksisterende hovedturvei. Turveien kobler seg videre på turveinettet i Lillomarka og lysløypen fra 

Årvoll i retning Trollvannstua, Linderudkollen og Lilloseter. 

Turveien er i stedsanalysen feilaktig angitt som vinterløype. Lofthus hagebys vel jobbet i mange år 

godt med Friluftsetaten, nåværende Bymiljøetaten for å utvikle denne turveien fra en ujevn sti til en 

gruset, jevn turvei i tre meters bredde. Turveien frem mot Grefsenkleiva og videre til lysløypa fra 

Årvoll retning krysset Trollvann / Linderudkollen er en mye brukt strekning for barnevogner og 

bevegelseshemmede sommerstid og for gående og skiløpere på vinteren. Traseen egner seg like godt 

for personer på åtte år som dem på åtti år. Strekningen starter i vest på 235 moh. og har en høyde på 

245 moh. der den passerer slalåmbakken. 
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Vi støtter innspill til planforslag fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus i deres forslag til å 

etablere; 

 Turveien fra Akebakken på fylling fram til dagens administrasjonsbygning, deretter på bro 
over den nye nedfarten mot Årvoll 

 

 

Figur 2 Bearbeidet plankart fra Naturvernforbundet. Rød bred strek og stiplet rød strek angir strekning med bro over 
alpinbakken 

Vi ønsker at reguleringsplanen skiller turgåere fra alpinister i planfri kryssing av forlenget alpinnedfart 

ved dagens varmestue. En noe smalere nedfart fra varmestuen enn forslagsstiller har angitt, vil 

redusere behovet for en lang bro for turgåerne. Hastigheten på alpinistene vil gjøre det nødvendig å 

bygge bro for å sikre fortsatt mulig bruk av turveien for turgåere uten å risikere farlige situasjoner. 

En skibro kan ikke erstattes av en undergang eller tunell. Tunellalternativ vil trolig gi en billigere 

løsning, men vil ikke bli oppfattet som tilstrekkelig trygg. I perioder med lav ferdsel som sen kveld og 

natt er det fortsatt mange som er ute i naturen for rekreasjon og trening. Det har vært episoder med 

overfall og voldtektsforsøk i området, og mange vil være redd for å bevege seg inn i en uoversiktlig 

tunnel som gir få rømningsalternativer. 

Lengden på en skibro vil variere av hvilken bredde på alpinnedfarten som blir sendt til politisk 

behandling i et endelig planforslag. Breddeutvidelse av eksisterende trasé på Grefsenkleiva som i dag 
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ender blindt i området ved varmestuen utgjør ca. 90-100 meter. Trolig vil broforbindelse eventuelt i 

kombinasjon med andre tiltak måtte bli på inntil 200 meter. 

Bildemateriale som beskriver eksisterende turvei 
 

 

Figur 3 Turvei i nordre ende av mulig endepunkt for skibro – sett mot syd. I bakgrunnen ligger utstyrsbygg for de lokale 
idrettslagene. Til høyre gressvoll som utgjør blindsonen i bunnen av Grefsenkleiva som forslagstiller ønsker 
breddeutvidet med ca. 100 meter videre ned til lysløypa mot Årvoll. Turveien er anlagt av Bymiljøetaten for flere år 
siden, den nordligste delen fra Grefsenkleiva i ca. 3,5 meters bredde med sidearealer på begge sider, total bredde for 
turveien utgjør ca. 5,5 meter. 
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Figur 4 Turvei ved utstyrsbygg for de lokale idrettslagene og lagertelt – sett mot syd. Bak lagerteltet ligger varmestuen i 
bunnen av den øvre koppheisen. Turveien er anlagt i ca. tre meters bredde med sidearealer på begge sider, total bredde 
for turveien utgjør ca. fem meter. 
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Figur 5 Turvei sett mot nord ved toppen av nedre koppheis. Til høyre ligger varmestuen i bunnen av Grefsenkleiva, til 
venstre billettboden til den øvre koppheisen. Her er det for turgåerne først en faresone for kryssing av nedre koppheis, 
deretter en strekning på ca. 70 meter som utgjør bunnen av familiebakken og kleiva. Turveien som er anlagt av 
Bymiljøetaten for flere år siden på begge sider av alpinbakken er noe utydelig forbi varmestuen. Sydover i retning 
akebakken og Lofthus er den anlagt i ca. tre meters bredde med sidearealer på begge sider, total bredde for turveien 
utgjør ca. fem meter. 
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Figur 6 Turvei ca. 200 hundre meter syd for alpinbakken sett mot nord. Turveien er anlagt i ca. tre meters bredde med 
sidearealer på begge sider, total bredde for turveien utgjør ca. fem meter. 
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Figur 7 Turvei sett mot nordøst ved stikryss fra Stølsveien. Turveien er anlagt i ca. tre meters bredde pluss sidearealer, 
total bredde for turveien utgjør ca. fem meter. 
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Figur 8 Turvei sett mot sørvest ved stikryss fra Stølsveien. Turveien er anlagt i ca. tre meters bredde pluss sidearealer, 
total bredde for turveien utgjør ca. fem meter. 
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Figur 9 Skilt ved krysset i akebakken - Lofthus mot sørvest, Grefsenkollen mot nord-nordøst og Grefsenkleiva, 
Linderudkollen og Lilloseter mot øst-nordøst. 

 

Figur 10 Aktivitet ved krysset i akebakken – Lofthus mot sørvest, Grefsenkleiva, Linderudkollen og Lilloseter mot øst-
nordøst – sett mot øst. Turveien er anlagt i ca. tre meters bredde pluss sidearealer, total bredde for turveien utgjør ca. 
fem meter. 
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Figur 11 Ved bommen ved markagrensen i akebakken. Her slutter byggesonen ved snuplassen i Akebakkeskogen, og her 
er en av hovedatkomstene til Lillomarka fra Lofthus. Mange velger å ta buss rute 56 til holdeplassen Akebakkeskogen. 
Herfra går du lysløypen til Grefsenkollen og Trollvann eller i retning Linderudkollen og Lilloseter via turveien som krysser 
Grefsenkleiva – sett mot sørøst. 
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Behov for å implementere gangbro i reguleringsplanen 
Vi oppsummerer vårt innspill med å gjenta behovet for å opprettholde turveien som starter i 

byggesonen og som er angitt i kommuneplanen som eksisterende hovedturvei. 

Turveien må bli sikret ved broforbindelse med høyt rekkverk i kryssing av alpinnedfarten i 

Grefsenkleiva. Høyt rekkverk på ca. 1,5 meter vil gjøre det mulig å kunne benytte broforbindelsen 

også ved store snømengder på vinteren. 

Vi ønsker å bli holdt orientert om den videre planprosessen. 

 

Med vennlig hilsen 

Pål Granberg      Trond Aulund 

Frennings vei 17 B     Christian Schous vei 21 

0588 Oslo      0588 Oslo 

paalgran@online.no     trond.aulund@live.no  

mailto:paalgran@online.no
mailto:trond.aulund@live.no
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Multiconsult Norge AS 

Postboks 265  Skøyen 

0213 Oslo 

 

Att  Vegard Meland 

 

Detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskliva. 

Merknader til planarbeid  

Viser til mottatt brev 09.04.19 og informasjonsmøte 08.05.19 

Vi har følgende kommentarer til planarbeidet. 

I møtet ble det bekreftet at det blir utarbeidet en konsekvensutredning. 

Vi ønsker å gi gi flg informasjon vedr flomvann fra Grefsenåsen til Lofthus/Årvoll. 

Bekken begynner fra toppen av eksisterende familieløype i Grefsenkleiva og renner sammen 

med bekken  fra dam ved turveien Akebakkeskogen-Grefsenkleiva. 

Bekken går åpen i terrenget ned til eiendom Ymers vei 17 og vår eiendom Kildeveien 6. 

Herfra ligger den i rør ned mot Årvoll.  

I perioder med mye nedbør og snesmelting er det betydelig vannføring og kapasiteten fullt 

utnyttet. 

I årene før bygging av familieløypa og turveien var det sjelden stor vannføring. Senere års 

bygging og bruk av marka , uten konsekvensutreding for tiltakene, har medført øket 

vannføring. 

Ved videre arbeid med utvidelse av alpinanlegget, parkeringsplasser og veier må det 

dokumenteres at vannmengde og hastighet ikke endrer dagens situasjon. Overflatevann fra 

parkeringsplasser og øvrige anlegg må ikke ledes til bekkløp. 

 

 



Vedlegger en kartkopi fra 1952 hvor vi har tegnet inn bekketraseen fra Grefsenåsen til Årvoll. 

Vi imøteser en konskvensutredning for avrenning, smeltevann og flom i planarbeidet. 

Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart eller befaring ønskes. 

 

Med vennlig hilsen 

Tove Engh Hansen 

Gunnar Egil Hansen 

 

KIldeveien 6, 0590 Oslo 

Gnr. 86, Bnr. 533 

Tlf 92043445 
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Meland, Vegard

From: Bjarte Mellemstrand <bjartemellemstrand@hotmail.com>
Sent: mandag 20. mai 2019 21.00
To: Meland, Vegard
Subject: Kommentar til igangsatt reguleringsarbeid for alpinanlegg i Grefsen- og Trollkleiva

Takk for tilsendt varsel om reguleringsarbeidet og for informasjonsmøte 8.5.2019. Det er skissert ganske
omfattende naturinngrep. Planforslaget dekker et areal på ca 480 dekar. Det foreslås store endringer av
terrenget, som ønskes hevet inntil 6 meter i visse områder. For å oppnå dette anslår Multiconult tilkjøring
av 15 000 billass oppfyllingsmasse. Turveier og stier må flyttes, skog og fjellknauser fjernes. Dette
medfører flere interesse- og verdikonflikter i det berørte skogsområdet.

Grefsenkollen som tur- og rekreasjonsområde
Skogen som dekker Grefsenkollen brukes gjennom hele året som turområde, særlig av innbyggere i de
nærmeste bydelene. Dette er et variert skogsterreng med eldre blandingsskog. Siden mye av skogen har
fått stå urørt i mange år, er dette et flott turterreng, ulikt den tette industriskogen man gjerne finner i de
privateide delene av marka. Fjellformasjoner og berggrunn kan fortelle en interessent geologisk historie.

Naturlige vs. uønskede plantearter
Mange gamle furutrær må felles i den planlagte nye heistraseen. Forekomst av den relativt sjeldne arten
tysbast vil trolig bli ødelagt. Omfattende oppfylling av masse vil gi en helt annen vegetasjon enn den
naturlige. Man kan studere dette i de nåværende traseene. Blåbærlyng og skogsbregner er erstattet med
til dels svartlistede ugressarter, som russekål, ullborre, lupin, gullregn, skvallerkål, slirekne og burot. Har
kommunen noen planer for å hindre spredning av f.eks. russekål i alpinanlegget?

Kulturminner i planområdet
Planområdet må avgrenses slik at uteliggerhytta Haralds bolig kommer godt utenfor. Denne ligger inntil en
helt spesiell fjellformasjon (overheng), med flott granskog rundt. Det vil være tragisk om denne perlen
ødelegges. Skogen og fjellet må skånes i alle retninger rundt hytta, og den planlagte heistraseen ikke kan
gå rett forbi dette kulturminnet.

Alpinanleggets profil og brukere
Trollvannskleiva og Grefsenkleiva (selv med en planlagt forlengelse) er relativt små alpinbakker, som
passer best for barn inntil 12-14 år, i mindre grad for ungdom og voksne. Kollektivtilbud og
parkeringsmulighetene medfører at brukerne kommer fra nærområdet, i liten grad tilreisende. Alt dette
tilsier en begrenset brukergruppe av alpinanlegget, og det taler ikke for en omfattende utbygging av
dagens anlegg.

Klimautfordringene
Vintrene i Oslo er blitt kortere enn før. Denne tendensen ser bare ut til å fortsette. Det er mange år siden
anlegget kunne drives uten kunstig snø. Alpinanlegget er avhengig av flere minusgrader for å produsere
snø. Sesongen er i dag ca 2 måneder, kanskje 3 om man er heldig. Om noen år er det kanskje ikke
tilstrekkelig med kuldegrader til å produsere nok snø for bruk av alpinanlegget.

Idrettsanlegg med miljøprofil?
Den omfattende omformingen av terrenget som foreslås, arbeider mot de formasjonene som naturen gir.
Man bør i stedet søke å bruke det naturlige terrenget, og spille på lag med denne i utformingen av
traseene. Jeg stiller spørsmål ved miljøprofilen i denne planreguleringen.
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Konklusjon
Det er stort press på skogsområdet rundt Grefsenkollen. Reguleringsområdet må begrenses flere steder
for å sikre at viktige deler av skogen ikke ødelegges. Dette gjelder særlig gammelskogen langs nordsiden av
Grefsenkleiva og området sør for familieløypa. Det vil være et stort tap for byen om eventyrskog må vike
for en ugressåker full av invaderende plantearter. Oslo som miljøhovedstad kan ikke være bekjent av å
rasere mange dekar flott naturskog i en omfattende utvidelse av alpinanlegget, som i beste fall kan brukes
noen få måneder i året.

Vennlig hilsen
Bjarte Mellemstrand, Stølsvegen



                                                                                                                 Oslo søn. 2/6-2019.
 Til : Bymiljøetaten - Oslo kommune  
        v/saksbehandler Lise Jørstad.     (lise.jorstad@bym.oslo.kommune.no - tlf  92435888)  
        Postboks 636 Løren, 0507 Oslo. 
 
Til : Multikonsult  Norge AS 
        v/saksbehandler Vegard Meland.    (E-post: vem@multiconsult.no)
        Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo
 

Fra : May Britt Nilsen og Geir Bruarøy.(Hjemmelshavere av K.nr 0301/G.nr. 86/ B.nr 664) 
         Østreheimsveien 26, 0590 Oslo. 
 
Innsigelser til planer for utbedring av alpinanlegg i Grefsen - og Trollvannskleiva 
(saksnummer 201802070) –  (Innsigelsene strekker seg over 6 sider inkludert bildevedlegg)  :
 
Vi viser til Deres brev av 09.04.2019  (Deres ref 17/15547-33 Arkivkode 512, saksbehandler
Lise Jørstad v/Org. Enhet skogplan og forvaltning) ; ''Varsel om oppstart av detaljregulering 
for alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva i Oslo Kommune''.
 
Av Plan- og byningsetaten i Oslo kommune sine hjemmesider på internett for saksinnsyn 
vedrørende  planarbeid for ovenfor nevnte sak (saksnummer 201802070), fremgår det blant 
annet at parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva er foreslått utvidet. Vi er 
nærmeste nabo og hjemmelshavere av tilgrensende eiendom til den foreslåtte utvidede 
parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva, med felles sammenfallende eiendomsgrense 
for den sørlige delen av areal til den foreslåtte utvidede parkeringsplassen. Vi har således 
rettslig klagerett. 
 
 
Våres innsigelser kort oppsummert :  
Av planarbeid i saksnummer 201802070, ser vi at det er foreslått å utvide parkeringsplassen 
i bunnen av Grefsenkleiva. I sørenden av denne parkeringsplassen befinner det seg et unna-
renn til en gammel nedlagt hoppbakke, med  grense til vår eiendom. Vi krever at selve 
unnarennet med tilhørende trær blir stående. Unnarennet brukes i dag til diverse 
fritidsformål (tursti, rappellering, akebakke, med mer) av lokalbefolkningen. Videre 
fungerer dette unnarennet (en skråstilt jordvoll) med tilhørende trær som et lydvern for 
lydstøy (snøkanoner, skiheiser, tråkkemaskiner, høyttalere osv.) fra alpinanlegget for oss og 
andre naboer, og skaper litt avstand (''buffersone'') til eksos og støy fra bilmotorer på selve 
parkeringsplassen. En fjerning av dette unnarennet vil utløse et kostbart og nødvendig 
sikringsarbeid av gjenværende løsmasser og stein nede og oppe i fjellskrenten. Enkelte 
(høye) trær langs parkeringsplassens vestskrent kreves urørt for å dempe lyd-
refleksjoner i dalen. Vi tror det også er behov for å øke parkeringskapasiteten ved Troll-
vannstua. En utvidet parkeringsplass kreves asfaltert for å unngå støvplager. Vi krever 
en forlengelse av eksisterende fortau, med samme standard som nåværende, frem til selve 
alpinanlegget og til der hvor selve langrennsløypen/skogsveien begynner. Dette arbeidet 
kreves som første rekkefølgebestemmelse sammen med asfaltering av en (eventuell) 
utvidet parkeringsplass. Kryssing av alpine nedfartsløyper og langrennsløyper må løses. Et 
oppgradert og forbedret alpinanlegg er etterlengtet, og ønskes velkommen. 



En mer fyldig redegjørelse finnes nedenfor :
 
 
Vi har foreløpig følgende innsigelser til planarbeidet i saksnummer 201802070 : 
 

1. Vi krever at en utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva ikke tar 
av arealer som er en del av den gamle nedlagte hoppbakken sitt unnarenn på 
stedet (beliggende ved parkeringsplassens sørlige ende), av hensyn til lokal-
befolkningen sin fritidsbruk av den gamle nedlagte hoppbakken.

På areal i den sørlige enden av parkeringsplassen for Grefsenkleiva, befinner det seg 
en gammel/tidligere hoppbakke (Norges første plastbelagte hoppbakke). Unnarennet 
til denne gamle nedlagte hoppbakken strekker seg inn i areal som er foreslått brukt  
som areal til utvidet parkeringsplass. Vi krever at dette unnarennet blir stående. 
Det brukes mye av lokalbefolkningen til fritidsaktiviteter. Sommer, høst og vår 
brukes den nedlagte hoppbakken daglig, og mye, som sti til og fra skogen. Voksne 
som barn bruker den gamle hoppbakken til å trene på å rappellere seg opp og ned ved
hjelp av tau. Dette ser vi daglig. Her har folk mulighet til å trene gratis på 
rappellering med tau på en trygg måte i en nedlagt gressbelagt hoppbakke uten å 
utsette seg for skader. Mange turgåere og folk som driver med løping i skogen lar 
turen starte og avslutte med en rappellering opp eller ned  den gamle hoppbakken 
som et treningssupplement. Dette er gratis, så man trenger ikke forurensende bilreiser
til et klatresenter og betale mange penger for å gjøre dette. Naboer i nærområdet til 
hoppbakken har i flere år lagt ut tau som ligger der for den som ønsker å benytte seg 
av ''deres tau'' til rappellering. Om vinteren brukes unnarennet tidvis som akebakke 
for barn. Enkelte hundeeiere lufter også hunden sin i nedre del av dette unna-
rennet. Hoppbakken ligger i gangavstand for flere hundre naboer, og benyttes blant 
annet til ovenfor nevnte miljøvennlige fritidsaktiviteter.

 
 
 

2. Vi krever at en utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva anlegges 
med god avstand til våres soveromsvinduer. Vi krever at en utvidelse av parkerings-
plassen ikke strekker seg lengre sør enn til nordsiden av den gamle nedlagte hopp-
bakken på stedet (beliggende ved parkeringsplassens sørlige ende).

Av kartskisser fra planarbeid i saken (saksnummer 201802070), ser vi at parkerings-
plassen i bunnen av Grefsenkleiva er foreslått utvidet. Dette åpner opp for at den kan 
anlegges helt inn til og være sammenfallende med vår eiendomsgrense, med kort 
avstand (ca. 7,5 meter) til våres soveromsvinduer. Vi krever at en (eventuell) 
utvidet parkeringsplass ikke utvides så langt i sørlig retning, av hensyn til eksos 
og støy fra biler (når vi blant annet skal sove). Vi krever at det avsettes en 
''buffersone''/avstand fra våres sammenfallende eiendomsgrense til en utvidet 
parkeringplass. Vi krever at parkeringsplassen for Grefsenkleiva ikke utvides i 
sørlig retning lenger enn til at den møter unnarennet til den gamle nedlagte 
hoppbakken på stedet.  Vi ber om at nåværende parkeringsplass i bunnen av 
Grefsenkleiva fortrinnsvis utvides på Oslo kommunes tilgjengelige areal i vestlig og 
østlig retning. 



3. Vi krever at selve unnarennet (skråstilt jordvoll) til den gamle nedlagte hopp-
bakken på sørsiden av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva med 
tilhørende store trær langs unnarennets nord- og sørside, blir stående for å verne 
oss og andre naboer mot lydstøy fra snøkanoner, skiheiser, tråkkemaskiner,  
høyttalere ved arrangementer i Grefsenkleiva, og biltrafikk inne på parkerings-
plassen. Høye trær langs parkeringsplassens fjellskrent i vest kreves urørt for å 
dempe lydrefleksjoner i dalen mellom Grefsenkleiva og bebyggelse i østlig og 
sørøstlig retning for Grefsenkleiva.

De store trærne på nordsiden og sørsiden av den gamle nedlagte hoppbakken i 
sørenden av parkeringsplassen ved Grefsenkleiva, samt den gamle nedlagte hopp-
bakkens unnarenn i seg selv (som er en skråstilt jordvoll), gir oss en del vern mot 
lydstøy fra snøkanoner, tråkkemaskiner, skiheiser, høyttalerbruk ved arrangementer i 
Grefsenkleiva og biltrafikk inne på selve parkeringsplassen. Vi krever at dette blir 
stående, og ikke gravd bort, flatet ut og gjort til biloppstillingsplasser av hensyn til 
deres lydstøydempende effekt. De fleste store trær langs parkeringsplassens fjell-
skrent i vest krever vi at blir stående urørt for å dempe lydrefleksjoner i dalen mellom
Grefsenkleiva og bebyggelse øst, sørøst og sør for Grefsenkleiva. Siden vegetasjon  
har en lyddempende effekt, burde det vært gjort en støyanalyse for beboere på 
Årvoll, for å vurderer den totale lydstøyen som det planlagte alpinanlegget vil 
generere ved flytting av heistraseer og (eventuell) fjerning av vegetasjon rundt 
alpinanlegget og parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva. 

 
 
 

4. Vi gjør oppmerksom på at å fjerne/grave bort unnarennet i den gamle nedlagte 
hoppbakken på sørsiden av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva trolig 
vil utløse et kostbart og omfattende sikringsarbeid med murer osv. for å hindre 
at gjenværende løsmasser i unnarennet og løsmasser fra overrennet ikke skal 
kunne rase ut. Om unnarennet fjernes, krever vi at fjelleskrenten her sikres for 
utrasing av løsmasser.

 
Av planarbeid for dette prosjektet (saksnummer 201802070) ser vi at det er foreslått å
utvide parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva, og muliggjør det å kunne 
anlegge biloppstillingssplasser på et areal (helt i sørenden av parkeringsplassen) hvor
det per i dag befinner seg et unnarenn til en gammel nedlagt hoppbakke. Ved fjerning
av dette gamle unnarennet, like utenfor vår eiendom, vil det være fare for utrasing av 
gjenværende løsmasser lenger opp i unnarennet, og løsmasser fra selve overrennet. 
Om unnarennet fjernes, krever vi at hele gjenværende skråning sikres for rasfare. 
Eventuelle nye biloppstillingsplasser på akkurat dette arealet vil bli svært kostbare. 
Den foreslåtte utvidelsen av eksisterende parkeringsplass i vestlig og østlig retning 
uten terrengforandring vil være enkel og rimelig å utføre. 

 
 
 

5.  Vi krever at en utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva 
inkluderer en forlengelse av nåværende ''tilførselsfortau'' fra Østreheimsveien, 
slik at det går helt frem til selve alpinanlegget og selve skogsveien/langrenns-



løypen. Vi krever at traseen for et slikt fortau fortrinnsvis anlegges slik at det ikke 
krysses av biltrafikk inne på selve parkeringsplassen, og at forlengelsen av et slikt 
fortau asfalteres og har samme standard som nåværende ''tilførselsfortau''.

Med en utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva, et bedre 
alpinanlegg som vil tiltrekke seg flere kunder/brukere, og som følge av storstilt 
boligutbygging på Ulven, Ensjø, Vollebekk, Brobekk, Økern og Løren, legger vi til 
grunn at det kan bli stor biltrafikk til og fra denne parkeringsplassen i Grefsenkleiva. 
Mange barn og voksne i Årvoll området spaserer pr. dags dato til og fra alpin-
anlegget og skogsveien/langrennsløypen (ved nåværende bom) til fots. Som følge av 
økt biltrafikk til og fra parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva krever vi at det 
nåværende ''tilførselsfortauet'' fra Østreheimsveien frem til nåværende 
parkeringsplass for Grefsenkleiva forlenges som asfaltert turvei/fortau med 
samme standard, slik at det går helt frem til selve alpinanlegget og der hvor 
selve turveien/langrennsløypen inn i skogen starter (ved nåværende bom). Vi 
krever at det anlegges slik  at det ikke krysser biltrafikk inne på selve parkerings-
plassen. Da blir det sammenhengende asfaltert turvei/fortau/gangvei fra avkjørselen/ 
krysset i Østreheimsveien helt frem til alpinanlegget og der skogsveien/langrenns-
løypen starter (ved nåværende bom) uten at fortauet krysser noen biltrafikk inne på 
selve parkeringsplassen. Et alternativ er å forlenge nåværende fortau så det går langs 
fjellskrenten på vestsiden av parkeringsplassen frem til alpinsenteret og skogsveien/ 
langrennsløypen (ved nåværende bom). Et annet alternativ er å forlenge nåværende 
fortau langs og inntil nåværende regulerte innkjørsel til ''Ridesenter-tomten'' (K.nr 
0301/ G.nr 86/B.nr 1001) og la det følge østsiden av parkeringsplassen frem til 
alpinsenteret og skogsveien/langrennsløypen (ved nåværende bom). På grunn av 
hyppig anleggstrafikk til og fra alpinanlegget, kreves opparbeidelse av helhetlig 
fortau før anleggsarbeidet starter (rekkefølgebestemmelse nummer 1).

 
 
 

6. Vi krever at en utvidet parkeringsplass i Grefsenkleiva blir asfaltert for å unngå 
støvplager for oss selv og våres naboer på Årvoll, og at det fastsettes rekkefølge-
bestemmelse for arbeidet, hvor dette er første rekkefølgebestemmelse.
 
Av erfaring fra tidligere for denne parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva, før 
den ble asfaltert, og var sand- og grusbelagt, ble den brukt til en del ''bilburnings-
aktivitet'' av bilister. Dvs. bilene akselererer så fort med bilhjulene at de spinner på 
grus- og sandunderlaget og der av virvler opp ''røykskyer'' med svevestøv/sand. På 
grunn av topografi og vindretning ved parkeringsplassen i Grefsenkleiva føyk dette 
inn over de nærmeste naboene sommerstid, noe som var plagsomt. Dører og vinduer 
måtte lukkes, og mat som parkeringsplassens naboer satt og spiste utendørs, ble 
dekket med svevestøv av sand, grus og jord. Dette problemet forsvant når denne 
parkeringsplassen og dens tilførselsvei ble asfaltert for en par år siden. Av ovenfor 
nevnte grunn, krever vi at en (eventuell) utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av 
Grefsenkleiva skal asfalteres, slik at vi ikke blir utsatt for uønskede svevestøvplager. 

Fra tidligere anleggsarbeider inne på den tilgrensende ''Ridesentertomten''' (K.nr 
0301/G.nr 86/B.nr 1001) har vi opplevd svevestøvplager på grunn av transport av 



masser på lastebilenes lasteplan inn og ut av området. Vi har også sett at det har fulgt 
med sand og jord med lastebilhjulene. Jord og sand som har blitt avsatt fra lastebil-
hjulene lenger ned i Østreheimsveien, og blitt til svevestøv, og plager for naboer. Av 
erfaring har vi lært at ved anleggsarbeid og transport av løsmasser inn og ut av 
områder, genereres det svevestøv, og særlig der det ikke er underlag av asfalt. Av den 
grunn krever vi at en utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva skal 
asfalteres, og at det innføres rekkefølgebestemmelse for arbeid i planområdet, hvor vi
krever at arbeidet med parkeringplassen inkludert opparbeidelse av sammen-
hengende fortau skal være rekkefølgebestemmelse nummer 1.

 
 

7. Vi foreslår at parkeringsplassen ved Trollvannstua også utvides i tillegg til 
utvidelse av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva. 

Vi er av den oppfatning at parkeringsplassen ved Trollvannstua også bør utvides for å
ta unna en forventet økt bruk av dette alpinanlegget og de oppgraderte langrenns-
løypene rundt Linderudkollen, som er knyttet sammen med løypenett til 
Trollvannstua.

 
 
 

8. Vi synes det er bra at Oslo kommune satser på å oppgradere og utbedre alpin-
anlegget i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva med tilhørende fasiliteter som varme-
stue, samt utvide parkerinsplasser med mer, så lenge dette ikke genererer ulemper 
for tilgrensende naboer og (øvrige) brukere av marka. Kryssing av langrenns-
løyper og alpine nedfartsløyper må løses for å unngå ulykker og konflikter. 

           
Om dette alpinanlegget skal ha en fremtid, være attraktivt, og kunne tiltrekke seg 
brukere, så mener vi at det må utvides og forbedres. Dagens alpinanlegg er åpenbart 
utdatert og gammeldags med for liten lengde på nedfarten, heiser som stadig stopper 
opp, og en umoderne varmestue. Dagens korte lengde på nedfartene gjør at anlegget 
brukes for det meste av barn etter det vi har observert som nærmeste nabo til ned-
farten i Grefsenkleiva. Å få en sammenhengende nedfart fra toppen av Grefsen-
kollen ned til bunnen av Grefsenkleiva innser vi er viktig og nødvendig for at alpin-
anlegget skal være et attraktivt alpinanlegg i konkurranse med andre alpinanlegg i 
f.eks. Hakadal, Kongsberg, Hønefoss, på Tryvann osv. Å ha et attraktivt alpinanlegg 
beliggende så nære at de fleste på Årvoll (flere hundre potensielle brukere) kan 
spasere til det må ansees å være miljømessig gunstig, slik at folk på Årvoll og ellers i
Oslo velger dette alpinanlegget fremfor å kjøre bil til andre steder. Med en lengre 
sammenhengende nedfart i selve Grefsenkleiva, vil alpinanlegget bli mer attraktivt 
for ungdom og voksne, og ikke bare et utdatert alpinanlegg som stort sett benyttes av 
barn. Kryssing av nedfarten i Grefsenkleiva med langrennsløyper må løses for å 
unngå ulykker og konflikter mellom langrensløpere/turgåere og alpinister.

 
    Vennlig hilsen May Britt Nilsen (sign.) og Geir Bruarøy (sign.)         Oslo søn. 2/6-2019.

    Vedlegg : 2 stk. bilder på neste side. 



Vedllegg : 2 bilder av unnarennet til den gamle nedlagte hoppbakken i sørenden av 
parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva med tilhørende vegetasjon (tursti, 
rappelleringsaktivitet, lydstøydemping, ''buffersone'' for naboer til parkeringsplass) : 
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Meland, Vegard

From: Lynn Rosentrater <ldrose@gmail.com>
Sent: søndag 26. mai 2019 15.06
To: Meland, Vegard; postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Subject: Sak 201802070: uttalelse ved varsling av planoppstart
Attachments: vedlegg1-eksiserende trase må videreføres.jpg; vedlegg2-Vestlandsforskning 2017-

Konsekvensar av klimaendringar for norske skianlegg.pdf

Jeg bor i Akebakkeskogen borettslag, og som direkte berørt av kommunens reguleringsarbeid for utvidelse
av alpinanlegget i Grefsenkleiva og Trollvann (sak 201802070) ønsker jeg at følgende innspill tas med i det
videre planarbeidet.

Dagens bruk er sammensatt, og allerede sikret i plan
Bymiljøetatens uttalelse på informasjonsmøtet den 8. mai 2019 om at det foreslåtte arealet er “uregulert” er
i praksis ikke tilfelle. Det er riktig at dagens skianlegg har oppstått i flere faser over lang tid uten en
reguleringsplan bak seg, men PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet (dok. 36 i saken)
konstaterer at den gjeldende kommuneplanen angir størsteparten av planområdet som aktivitetssone
innenfor arealformålet landbruks-, natur- og friluftsformål, mens Trollvann er avsatt til arealformål bruk og
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Dagens regulering for hele planområdet er således
reell, og sikrer et godt, sammensatt rekreasjonstilbud.

Hensynsfull bruk av Marka
Markalovens § 12 ivaretar to viktige hensyn: forholdet mellom frilufts-, idretts- og næringsutøvere, og
bærekraftig flerbruk i Marka. Planområdet dekker en del av Marka som i dag fungerer som et
nærmiljøanlegg for folk som bor på Årvoll, Lofthus, Disen og Grefsen. Oslo skisenter har åpent fra cirka
desember til mars, mens turgåing og sykling er helårsaktiviteter, og bading og orientering er populære
sommeraktiviteter. Reguleringsplanen forsøker å transformere området til et kommersielt vintertilbud for
hele Oslo.

Som det framgår av tiltaksbeskrivelsen (dok. 55) gir denne planen fordeler til vinteridrett og næring, og
skaper konflikter med de uorganiserte aktivitetene som foregår i området til alle årstider. Det er
bekymringsfullt at traséen fra Akebakkeskogen forbi den nåværende varmestua i Grefsenkleiva har uteblitt
fra tiltaksbeskrivelsen (se vedlegg 1), men jeg er særlig skeptisk til omdisponeringen av Trollvann.
Erfaringer fra Linderudkollen skiarena og Kapteinsputten gir oss grunn til å tro at bademulighetene på
Trollvann vil bli ødelagt dersom detaljreguleringen av alpinanlegget blir realisert.

Det er snøsmelting og sommernedbør i den lille dalen mellom Grefsenåsen og Lachmannsfjell som sikrer
forsyningen av vann til Trollvann, og dermed også bading sommerstid. Ettersom sesongen for natursnø har
blitt kortere i de siste årene, og somrene tørrere, er vannstanden i Trollvann langt under normalen, og
bademulighetene stadig usikre. Hvis Trollvann blir regulert som vannkilde for snøproduksjon i et  utvidet
alpinanlegg vil bading og andre sommeraktiviteter i området rimeligvis bli påvirket negativt.

Tilrettelegging for aktivitet som kan foregå kun svært få måneder i året er en ineffektiv ressursbruk for
samfunnet, og bryter både bærekraftig- og flerbruksprinsippet i markaloven.

Feil klimatilpasning, feil investering
Fra Klimaprofil for Oslo og Akershus vet vi at høyere vintertemperaturer, kortere snøsesonger og lengre
perioder med liten vannføring om sommeren blir den nye normalen. Disse forholdene vil gjøre det
vanskeligere både å drifte skianlegget og produsere kunstsnø.

Konsekvenser av klimaendringer for norske skianlegg, spesifikt Oslo skisenter blant dem, har blitt utredet i
NOU om klimatilpasning fra 2010 og i et prosjekt utført av Vestlandsforskning i 2017. Denne kunnskapen
viser at en stadig større del av skikjøring i Norge vil foregå på hvite striper av kunstsnø, i et ellers brunt
landskap, og at mange av de mindre anleggene trolig må legges ned fordi kunstsnøproduksjonen blir for
dyr. I følge Vestlandsforskning er det særlig kystnære skianlegg liggende under 400 moh som vil bli
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hardest rammet av klimaendringer fordi disse allerede i dag har problemer med snøsikkerhet. Toppen på
Grefsenkollen er 379 moh og således er hele kollen godt under denne grensen på 400 meter.

Fremskrivningene som Vestlandsforskning produserte for Oslo skisenter i sin vurdering av konsekvenser
av klimaendringer for norske skianlegg er dyster lesning for dem som vil investere i skikjøring i Oslo
kommune (se vedlegg 2). Foruten dette, belyser NOUen et behov for en overgang til nye friluftsaktiviteter
vinterstid som kan erstatte skileik og holde folk aktive gjennom hele året (jf. kap 11.4.4).

Motstridende mål
Prioriteringer og avveiinger mellom ulike interesser er en vanlig del av reguleringsprosesser, men denne
planen virker lite gjennomtenkt i forhold til kommunens overordnede planer og strategier. Dersom
Bymiljøetaten vil fortsette detaljregulering av alpinanlegget på Grefsenkollen må etaten løse følgende
motsigelser:

I pkt. 22 av vedtaket, datert 30.1.2019, om
forslag til ny kommuneplan samfunnsdel ber
Bystyret om at aktivitetssonene fra gjeldende
kommuneplan fjernes i arbeidet med revisjon
av den juridisk forpliktende arealdelen. Videre
heter det at “i mellomtiden skal det ikke gis
tillatelse til større inngrep i disse områdene”
(les hele vedtaketi Byrådssak 157 av
28.06.2018).

Detaljregulering for utvidelse av alpinanlegg
med nye løyper og nybygg dekker et areal på
476 dekar, og ligger nesten i sin helhet innenfor
aktivitetssone for Grefsen- og Trollvannskleiva
vist i kommuneplanens gjeldende arealdel.
Forslag til hovedgrep innebærer
terrengarbeider, oppfylling av nedfartene med
masser og avskoging.

Oslo kommune har et ambisiøst mål om å
redusere klimagassutslippene med 95 prosent
innen 2030.

Gjennomføring av plangrep i den foreslåtte
detaljreguleringen vil fører til nye
klimagassutslipp ved avskogingen som må til
for å utvide bakkene i bredden og tilrettelegge
for de nye heisene. Dessuten legger planen
opp til 100 nye parkeringsplasser på grunn av
dårlig kollektivtilgjengelighet.

En betydelig andel av tungtransporten i Oslo
er transport av masser til og fra
anleggsplasser, og et skifte i sektoren er
avgjørende for å nå Oslos klimamål. Derfor
satser kommunen, i faggrunnlaget til Oslos
Klimastrategi mot 2030, på effektivisering av
vare- og nyttetransport samt krav på
utslippsfrie bygge- og anleggsvirksomheter.

Terrengarbeider for å forbedre stigningsforhold
i nedfartene vil medføre terrengoppfylling på alt
fra 2 til 6 meter. Mengden masser det er behov
for, og redegjørelse for tilkjøring av masser til
planområdet kommer ikke frem i
tiltaksbeskrivelsen, men det vil formodentlig
utfordre kommunens målsettinger for
tungtransport i Oslo.

Konklusjon
I det videre planarbeidet må Bymiljøetaten som forslagsstiller for planen:

• innlemme hele Trollvann i Fylkesmannens verneforslag etter markalovens § 11, og iverksette tiltak
som sikrer vannforsyning til både bading og vannuttak til snøproduksjonsanlegget.

• redegjøre for skianleggets økonomiske levedyktighetpå sikt i lys av klimaendringer.
• forene tiltakene i detaljreguleringen med Oslo kommunes vedtak om plantiltak i Marka samt dens

ambisiøse strategier for en utslippsfri og klimarobust by.
• videreføre den eksisterende traséen fra Akebakkeskogen, og sikre en trygg kryssing av nedfarten i

området ved den nåværende varmestua i Grefsenkleiva.

Med vennlig hilsen
Lynn Rosentrater
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Forord 
 

Dette har vore eit interessant prosjekt å gjennomføre, då alle prosjektmedarbeidarane er glade i å stå på ski. Men 

av same grunn er ikkje resultata like hyggelege – det går mot ein varmare og gråare vinter. Prosjektet er finansiert 

av Forskingsprogram for innovasjon og verdiskaping i reiselivet i Sogn og Fjordane i 2016-2017, som igjen er eit 

samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Noreg, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane, Høgskulen på Vestlandet, Vestlandsforsking, Sparebanken Vest, Fjord 1 AS, Hotell Alexandra AS, 

Knutholmen AS og Aurland ressursutvikling AS. Det har vore mykje strev med å leggje til rette for å hente ut 

klimadata frå vêrstasjonar, og mykje av tida til medarbeidarane ved Vestlandsforsking har gått med til det. Vi 

ønskjer å takke dr. Cenk Demirouglou som i si tid som gjesteforskar her bidrog til å auke vår kompetanse på 

skiturisme og klimaendringar, og professor Daniel Scott ved Universitetet i Waterloo for god rettleiing i prosjektet. 

Vi ønsker også å takke representantar frå skianlegg og øvrig reiselivsnæring som har deltatt i møte og seminar 

med oss og bidrege med eigen kunnskap til prosjektet. 

 

 

 

Halvor Dannevig  

(prosjektleiar)  
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Samandrag
Snøen kom seint i 2016, og dei fleste norske skianlegga var heilt avhengige av kunstsnø for å kunne opne for
sesongen 2016/2017. Situasjonen dette året føyer seg inn i ein trend der vintrane blir kortare og varmare –
samstundes er det òg stader som får mykje snø. Internasjonalter det gjort fleire studiar av klimasårbarheit og
klimatilpassing i vinterturismen, men ingen systematiske analysar har tidlegare vore gjort av dette i Norge, trass i
at ski og snø er viktig både for samfunns- og næringsliv. Prosjektet «Konsekvensar av klimaendringar for norske
skianlegg» er difor det første av sitt slag i Norge.

I dette prosjektet servi på korleis klimaendringane kan påverke skidestinasjonar i landet vårt og vi har laga
nedskalerte framskrivingarfor snøtilhøve for dei fleste skianlegga i landet. Aktuelle strategiar for klimatilpassing er
so blitt drøfta i eit utval av skistaderi og omkring Sogn og Fjordane. Indre, lågareliggande område i fjordstrøk er
dei områda i landet som vil oppleve størst reduksjon i tal dagar med snø. Høgareliggande fjellstrøk vil derimot
kunne få meir snø grunna auke i nedbøren og framleis tilstrekkelege låge temperaturar. Men det er berre
sommarskisentera som ligg høgt nok til å få glede av dette mot slutten av hundreåret. Dei fleste skianlegga våre
vil difor få ei betrakteleg innkorting av sesongen i framtida.

Å kunne auke kapasiteten til å produsere kunstsnø, både i form av ein auka dekningsgrad i skianlegget, og som
absolutt auke av produsert snø gjennom sesongen, vert avgjerande for dei fleste skianlegg utover i hundreåret.
For å oppretthalde destinasjonsattraktivitet når natursnøtilhøva blir dårlegare, må skianlegg òg vere kreative for å
utvikle tilbod til bestemte målgrupper, t.d. barnefamiliar eller utanlandske grupper.

Tilpassingstiltaka skianlegga i og omkring Sogn og Fjordane ser føre seg kan oppsummerast slik:

• Auke kunstsnøproduksjon ved automatisering, auke dekningsgrad, gå til innkjøp av fleire kanonar, og ved
å benytte nyare teknologi med større effektivitet.

• Andre tiltak relatert til snø: snøfangarar, flytting av anlegg/heis til høgare i terrenget, planering av bakker.
• Tenke alternativt om drift allereie for nær framtid, kva andre aktivitetar ein kan tene penger på.

Eksempelvis vår-, sommar- og haustaktiviteter.
• Etablere nye samarbeid for å redusere sårbarheit og trekke på meir ressursar, anten med andre anlegg

eller med andre aktivitetsbedrifter.

Tilpassing har ei kostnadsside, i form av økonomiske ressursar, men òg i form av mogelegheit for auka
energibruk og auke i utslepp av klimagassar. Ein forventa framtidig auke i ambisjonsnivået i klimapolitikken vil
kunne få konsekvensar for utviklinga i turisttrafikk, og då særleg den flybaserte turisttrafikken; noko som kan
påverke dei økonomiske vilkåra for reiselivsnæringa. Dette er forhold som reiselivsnæringa også må ha ein auka
merksemd mot framover.
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Innleiing

Vinteren er framleis lågsesong for reiselivet i Sogn og Fjordane, og den største vinterdestinasjonen i fylket om ein
ser på tal besøkande er antakeleg Flåm, og dåer det ikkje turistar med ski vi snakkar om. Likefullthar skibasert
vinterturisme vorte eit satsingsområde både for næring og verkemiddelapparat. Når ein skal planlegge for
framtida i ei næring som er såpass avhengig av klima er det å få kunnskap om framtidige klimaendringar ein
nødvendig forutsetning for å kunne lukkast. Internasjonalt reknar ein med at skiturismen er den mest
klimasensitive delen av turistnæringa (Agrawala 2007). Alpane og Nord Amerika opplever mange skianlegg store
utfordringarmed varmare vintre og dårlegesnøforhold (Steiger and Abegg 2013; Ruttyeit al. 2015). Om det blir to
gradar høgare global temperatur vil halvparten av skianlegga i t.d. Østerrike ikkje klare å halde ope heile
sesongen, sjølv om dei produsereralt dei kan av kunstsnø (Steiger and Abegg 2013). Heller ikkje i Noreg har
skianlegga vore spart for utfordringar knytt til snømangel.

År om anna kjem vinteren seint, noko som førar til tap i omsetning for dei skisenterasom er avhengige av
natursnø for å kunne vere ein attraktiv plass å fare på ski. Kystnære skianlegg på Vestlandet har mange vintrar
store problem med å halde oppe mykje av sesongen, og slik var det ikkje før. Her i Norge har det ikkje tidlegare
vorte laga eigne framskrivingarmynta på skianlegg, men Norsk Klimastiftelse ga i 2016 ut ein rapport som drøfta
korleis skisporten i Noreg kunne bli råka av klimaendringar (sjå Solheim 2016). Denne rapporten nytta
framskrivingar for snø som Meteorologisk institutt og NVE i regi av Norsk Klimaservicesenter utarbeida for
rapporten ”Klima i Norge i år 2100” (sjå Hanssen-Baueret al. 2015). Desse framskrivingane synerutviklinga i tal
dagar per vinter med meir enn 25 cm snødekke fram mot år 2100, for to utslepp scenario, eit med ”middels”
utslepp og eit med høge (”business-as-usual”). Desse viser ein stor reduksjon i tal snødagar, fråto til seks
månader kortare sesong mot slutten av dette hundreåret, avhengig av val av scenario(Hanssen-Bauereit al.
2015). Og lågareliggande kystnære strok kan bli heilt snøfrie om nokre få år (Solheim 2016). I 2005 gjennomførde
Vestlandsforsking eit prosjekt på klima og reiseliv som òg inkluderte ski. Her vartskianlegg og organisasjonar
som drifta langrennsløyper intervjua. Informantane frå skianlegga synte den gongen liten interesse for
klimaendringar og såg ikkje på det som nokon utfordring (Aall and Hoyer 2005). Eit prosjekt har òg studert korleis
klimaendringane kan råke sumarskianlegga i Noreg, med fokus på åtferdatil skituristane. Denne fann at
skituristane hadde låg toleranse for dårlege snøforhold, og lett ville velje seg ein anna aktivitet, slik at skianlegga
kunne risikere å miste kundane sine om snøtilhøva vertdårlege (Demiroglu et al. under trykking).

Prosjektet har bestått av to deler: Den første er utarbeiding av framskrivingar for snøtilhøve, inkludert
kunstsnøproduksjon, i skianlegg i heile Norge. Del to bruker snøframskrivingane som grunnlag for å analysere
konsekvensarog tilpassingsbehov for skianlegga i og omkring Sogn og Fjordane: Sogndal Hodlekve, Sogn,
Jølster, Harpefossen, Stryn, Hemsedal og Myrkdalen. Framskrivingane har vore drøfta med representantar for eit
utval av skianlegg på Vestlandet. På dessemøta har vi fått innspel til justeringar av framskrivingane, og vi har
hatt ein første diskusjon om aktuelle strategiar for klimatilpassing.

Rapporten gjev ein grundig gjennomgang av korleis snøframskrivinganehar vorte laga, og svakheiterog atterhald
ein må vere klar over når om ein ynskjer å bruke dei. Sjølve snøframskrivinganeer presentert i tabellar for
forventa lengde på sesong med kunstsnøproduksjon for 2030, 2050 og 2080. Vidare presenterast sannsynetfor å
kunne halde opei juleferien, samt framskrivingarfor natursnøtilhøve. I prosjektet harvi også produsert tabellar
som syner sannsyn for å kunne opne før 1. desember.
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Metode
For å kunne seie noko om kva konsekvensar skianlegga i Noreg vil få av høgare vintertemperaturar, må ein
produsere framskrivingar som synerframtidige snøtilhøve og tilhøve for kunstsnøproduksjon. Framskrivingar kan
best beskrivast som ein fagleg føreseiing om eit mogleg utfall. Altså vil ein framskriving forsøke å sei noko om
korleis ei utvikling vil arte seg, basert på vilkår for vekstfaktorane som ligg til grunn. Observasjonar avtidlegare
utvikling nyttast til å gjere den faglege vurderinga av framtidige utfall. I dette prosjektet er det blitt produsert
framskrivingar for skianlegg over heile landet. Vi harnytta modellen SkiSim (Steiger 2011), som produserer
framskrivingar både med natursnø og kunstsnø. Resultata er mellom anna tal dagar i året det vil vere mogleg å
stå på ski i anlegget i framtida. Deterblittlaga ulike berekningarfor sannsynetfor snøforhold og forhold for
kunstsnøproduksjon på ulike tidspunkt i sesongen, og berekningar som syner naudsynt auke i
kunstsnøproduksjonen. I andre del av prosjektet harvi valt ut dei største skisentera i og omkring Sogn og
Fjordane, for ein analyse av moglege konsekvensar, sårbarheit og tilpassingstiltak.

Innsamling av vêrdata
SkiSim krev vêrdata frå ein referanseperiode på minst 10 år for å kunne produsere framskrivingar for snøtilhøve
og tilhøve for kunstsnø. I prosjektet harvi nytta vêrdata frå perioden 1981-2010 frå vêrstasjonari heile landet, valt
etter kriteria avstand til anlegg, høgde over havet og i kva grad stasjonen har fullstendige målingarfor dei ulike
variablane. Dei naudsynte vêrdata er daglege verdiar forsnødjupn, nedbør og høgaste og lågaste temperatur i
referanseperioden, for månadane november til utapril. Dette vil sei at snø som har falt i mai ikkje er med i
referanseperioden, og difor heller ikkje i framskrivingane. Vêrdataa er henta frå Meteorologisk Instituttsi
nettbaserte teneste e-klima.

Basert på dei observerte vêrdataa, produserer SkiSim eit gjennomsnittsvêrfor referanseperioden. Desse blir
vidare bruktved produksjonen av framskrivingane. Referanseperioden blir då utsett for eit månadleg
«klimasignal» frå ein stokastisk vêrgenerator. Slik vert tidsseriar av framtidige vêrforhold produsert, samstundes
som lokale vêrkarakteristikker vert halde ved lag. Klimasignala er definert med utgangspunkt i to utsleppsscenario
som vert utgreia seinare i rapporten. Sjølve modelleringa i SkiSim er gjort av Robert Steiger ved Universitetet i
Innsbruck. Steiger har jobba med framskrivingar for skianlegg i ei rekke land i fleire år, deriblant Canada og
Austerrike (sjå Steiger 2011, Steiger &Abegg 2013).

Styrker og svakheiter ved modellen
Kriteria for val av vêrstasjonar er med på å redusere usikkerheit i framskrivingane. Samstundes kan lokale forhold
potensielt ikkje bli fanga opp då avstanden mellom skianlegga og vêrstasjonane i nokre tilfelle er større enn kva
som er ønskeleg. I andre tilfelle er ikkje avstanden særskilt stor, men store lokale variasjonar i vêr og klima gjer
målingane mindre relevante. Dette er med på å auke usikkerheita i framskrivingane for nokre av anlegga. I
tidlegare studiar frå Austerrike og USA (Steiger 2010, Steiger & Abegg 2013, Dawson & Scott 2013) har kriteria
for avstand mellom vêrstasjon og skianlegg variertdå forskarane ikkje haroperert med ei fastsettgrense for
akseptabel avstand. Viktigare er dei lokale klimatiske forholda, som varierer med avstand til kyst og høgde over
havet. Dersom eit anlegg til dømes ligg i le for eit fjell, eller er sterkt påverka av kystklima, kan det vere meir
aktueltog relevantå bruke ein annan vêrstasjon enn den næraste dersom denne ligg i eit område med andre
klimatiske tilhøve.

Utilstrekkelege tidsseriar frå nokre avvêrstasjonane har gjortdet naudsynt å bruke fleire vêrstasjonar for same
skianlegg. I tilfella kor næraste stasjon manglar målingar for enkelte variablar, harvi bruktfleire stasjonar, og
statistisk ekstrapolering for å rekne ut ukjende verdiar mellom vêrstasjonar med tilstrekkelege målingar. I dei
tilfella der det manglarlange tidsseriar med data for høgaste og lågaste temperatur, har det blitt supplert med
målingar for dagleg gjennomsnittstemperatur ved næraste vêrstasjon. Desse målingane er ikkje tilstrekkelege
åleine då SkiSim kalkulerer kapasitet for kunstsnøproduksjon på timebasis og ikkje døgnbasis, og forutset at
anlegga vel å produsere kunstsnø så snart dei har blå grader.

Lengda på tidsseriane er med på bestemme usikkerheit, ettersom lange tidsseriar reduserer faren for at sesongar
med spesielle forhald påverkarresultata i særleg stor grad. På den måten unngår ein at sesongar med uvanleg
mykje eller lite nedbør, eller uvanleg høge eller låge temperaturar, påverkar framskrivingane i større grad enn
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meir normale sesongar. Her er ein inne på skilnaden mellom sesongar med spesielt dårlege snøtilhøve, og den
langsiktige utviklinga i klima.

Ettersom eit av resultata frå SkiSim er lengde på skisesongen, er referanseperioden ytterlegere validert ved
samanlikning med lengde på tidlegare sesongar for dei utvalde anlegga på Vestlandet. Denne datainnsamlinga er
gjort ved å sjå på sjølvrapporterte datoar for opning og stenging frå anlegga sine eigne Facebook-sider,
snøhistorikk frå skiinfo.no og gjennom e-post-kommunikasjon med anlegga. Det er i denne datainnsamlinga ikkje
tatt omsyn til dagar kor ein held stengt grunna dårlege vêrforhold, men tal dagar frå opning til avslutting av
sesong, for dei fem siste åra. På den måten kan ein i større grad sei noko om i kva grad tala for
referanseperioden speiler dei faktiske forholda dei siste åra.

Utsleppsscenarie og framtidig klima
Uvisse om framtidig klima er mellom anna knytt til uvisse om utslepp av klimagassar og kva temperaturauke

desse utsleppa vil føre til. I prosjektet er detdifor nytta to utsleppsscenario, rcp 4.5 og rcp 8.5. Rcp står for
representative concentration pathwaysog representerer ulike scenario for konsentrasjon av klimagassar i
atmosfæren. Scenarioa er definert av kumulative menneskelege utslepp av klimagassarog baserer seg på eit
breitt spekterav litteratur på feltet. Altså representerer dei fire utslippsscenarioa som blirbruktav FNs klimapanel
eit bredt spekter av moglege utfall. 1 Det første scenarioet som ernytta, rcp 4.5, inneberat konsentrasjonen av
klimagassari atmosfæren aukarfram mot 2060, før dei vert stabilisert mot slutten av dette hundreåret. Scenarioet
føresetkraftige reduksjonari utslepp globalt, og er i prosjektet blitt omtalt som eit «klimabeskyttande» scenario.

Det andre utsleppsscenarioet nytta i prosjektet, rcp 8.5, representerer høge klimagassutslepp i kontinuerleg vekst.
Scenarioeter ofte beskrive som «business-as-usual», då utsleppa i dette scenarioet følger same utvikling som vi
har sett dei siste tiåra. Ein temperaturauke på fire grader mot slutten avhundreåret, samanlikna med perioden
1850 –1900, er svært sannsynleg i dette scenarioet. Dei to scenarioa blir brukt i produksjonen av
framskrivingane, og avgjerdei tidlegare nemnte klimasignala referanseperioden blir utsett for.

Føresetnader for modelleringa
Då det ikkje var innanfor rammene til prosjektetå undersøke produksjonsutstyret til kvartanlegg, vart det lagt
ulike føresetnadertil grunn for modelleringa av tilhøve for kunstsnøproduksjon. Desse vil fråvike noko frå ein del
anlegg, da nokre avanlegga eri stand til å produsere meir og over ein lengre periode, og andre mindre.
Føresetnadene innebererat såframtsnøproduksjon er naudsyntog klimatisk mogleg, vil produksjonen vere aktiv i
perioden mellom 1.november og 15.april. At produksjonen er aktiv betyr ikkje at ein nødvendigvis produserer
gjennom heile sesongen, men at ein har moglegheittil dette, dersom det ikkje er tilstrekkeleg med natursnø.
Vidare ligg det i modellen at produksjon av kunstsnø startarved -5 grader eller lågare temperaturar. Daglege
verdiarfor høgaste og lågaste temperatur gjennom referanseperioden gjer det mogleg å kalkulere forhold for
kunstsnøproduksjon for kvar time i døgnet. Produksjonskapasiteten er satt til 10 cm i døgnet når temperaturen
tillétdette, og varierer ikkje med temperaturar kaldare enn dette.

I modellen er det òg lagt inn ein planlagt sluttdato for produksjon av kunstsnø. Denne er satt til 15.april, og er
bestemmande for mengda snø som blir produsert i løpet av ein sesong. Dette betyr ikkje at anlegget må stenge
denne datoen.

Dei nemnte føresetnadene veit vi, gjennom intervju, at ikkje alltid representerer røyndomen for anlegga.
Føresetnadene i modellen erlikevel heilt naudsynte forå kunne produsere framskrivingane, men
tilbakemeldingane frå anlegga når det gjeld temperatur ved produksjon syner at akkurat dette er meir komplisert
enn kva modellen er. I startfasen av prosjektet blei det gjennomført ei ringerunde til eit stort utval anlegg i landet
med spørsmål knytt til produksjon av kunstsnø. Tilbakemeldingane med omsyn til temperatur ved produksjon var i
stor grad dei same; at våtkuletemperaturen er viktigare enn temperaturen på gradestokken. Våtkuletemperaturen
måler relativ fukt, og fuktinnhaldet i lufta kan variere sjølv med same temperatur. Våtkuletemperatur er ikkje
SkiSim i stand til å ta omsyn til.

1 Ei nærare beskriving av bruk av scenarier I klimamodelering finn du her: IPCC http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.htmlog meir
spesifikt om dei ulike RCP-scenaria her: https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/scenarios.xhtml#scenarioTag

http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/scenarios.xhtml#scenarioTag
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Ein annan forskjell fråføresetnadene i modellen er tjukkleiken på såla som blir lagt i botn av skitraseane. I
modelleringa harvi tatt utgangspunkt i at ein produserer opp ei 40 cm tjukk såle til oppstart. Trass i nokre
variasjonar frå anlegg til anlegg, var den modellerte såletjukkelsen vurdertsom realistisk avdei utvalde anlegga vi
intervjua.

Det er blitt produsertframskrivingarved botnstasjonen for alle anleggasom er blitt undersøkt i prosjektet. I tillegg
er det blitt produsert framskrivingarfor «kritisk høgde». Anlegg med bilveg til ein mellomstasjon, altså ein plass
der ein eller fleire skiheisar startar som er høgare i terrenget enn botnstasjonen, har i prosjektet denne
mellomstasjonen som kritisk høgde. Dette fordi ein kan nytte mellomstasjonane som utgangspunktdersom det i
dag eller i framtidaikkjeer tilstrekkeleg med snø ved botn av anlegget. Mellomstasjonane gjer, eller kan gjere, det
mogleg for anlegga å holde deler av heisane opne trass manglande snø i botn av skianlegget, og kan difor tene
som eit klimatilpassingstiltak.

Det er òg verdt å merke seg at SkiSim-modellen ikkje tar omsyn til andre variablarsom påverkardrift utover snø
og temperatur. Nokre anlegg vel å ha kortare sesong enn 100 dagar av omsyn til økonomi og menneskelege
ressursar. Gjennom intervju harvi fått innsyn i korleis avgjerder blir teknemed tanke på opning og avslutting av
sesongen, samt avgjerder knytt til produksjon av kunstsnø. For nokre anlegg er det ikkje interessant å komme i
gang så tidleg som mogleg sjølvnår temperaturane tillét det, dådette inneberstore utgifter og potensielt stor
risiko med tanke på smelting tidleg i sesongen. Tilsvarande formotsett side av sesongen stenger mange anlegg
når kundegrunnlaget blir borte etter påske, trass gode snøforhold i bakken. Dette vil bli vidare diskutert i
gjennomgangen av intervjurundane.

Snøsikkerheit og 100-dagersregelen
For økt forståing av korleis klimaendringar vil påverke skianlegg i Norge, er snøsikkerheiteit viktig omgrep å
definere og forstå. Snøsikkerheit kan bli målt på fleiremåtar, og ulike kriterium er blitt brukt for å måle
snøsikkerheit i Alpane. I 1986 blei 100-dagersregelen foreslått av den sveitsiske forskaren Witmer, som samla
snødata i dei sveitsiskeAlper(Steiger and Abegg 2013). Regelen seierat for å kunne driveeit skianlegg bør
snødekket vere tilstrekkeleg til å halde ope i minst 100 dagar per sesong. Trass i at regelen er mindre kjent og
brukt i Norge, synes det relevant å diskutere snøsikkerheit med referanse til 100-dagersregelen også i norsk
kontekst. Resultata frå simuleringa i SkiSim syner at ein sesong på rundt 100 dagar ikkje er uvanleg i dag, men at
ein kan forvente ein betydeleg reduksjon i tal anlegg som vil klare å oppretthalde ein slik sesong i framtida.

Figur 1 Natursnø er framleis den viktigaste ressursen til eit skianlegg i Noreg. Foto: Sogndal Skisenter Hodlekve.
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Analyse av tilpassingskapasitet

Val av skianlegg
Medan produksjon av framskrivingar forsnøtilhøve har vore gjort for heile landet, har deti andredel av prosjektet
vore naudsyntå gjere ei avgrensing. Sidan føremålet til prosjektethar vore å undersøke sårbarheita og
tilpassingskapasiteten til skianlegg på Vestlandet, og er finansiert av regionale midlar, harvi i delen avprosjektet
som omhandlar tilpassingskapasitet avgrensa utvalet til skistader i og omkring Sogn og Fjordane, og dei større
anlegga i omkringliggande område. Dette bidreg til at utvalet blir noko meir representativt for landet. Vi harheller
ikkje tatt med skistader med færre enn tre heisar. Nokre anlegg er òg tatt ut av oversikta grunna for stor
usikkerheit i datamaterialet, eller fordi dei ligg så nære andre anlegg, og med same høgd på botnstasjon, at dei
deler tal med dei omkringliggande anlegga.

Datainnsamling
I møte med anlegga på Vestlandet harvi presentert dei fyrste resultata frå SkiSim, som vart produsert i oktober
2016. Desse fekk anlegga anledning til å kommentere, mellom anna i kva grad dei mente tala frå
referanseperioden stemte med faktiske forhold. Vi kunne òg informere om kva målestasjonarvi hadde brukt.
Kunnskap om lokale vêrforhold, samt kunnskap om forholda ved vêrstasjonane gjorde det mogleg for
representantane frå anlegga å kome med korrigerande informasjon. Som tidlegare forklart, var eit viktig kriterium
for val av vêrstasjonar lengde på målingane. I nokre tilfelle har det difor vore naudsynt å bruke vêrdata frå
stasjoner anna enn den næraste. Representantane frå anlegga kjente gjerne til forholda ved desse stasjonane,
og kunne gje innspel om vêrmessige skilnader mellom anlegga og vêrstasjonane. Anlegga blei òg informerte om
føresetnadane i modellen. På den måten var anlegga i stand til å reflektere rundt skilnader mellom føresetnadane
i SkiSim, og dei faktiske forholda i anlegga.

Vidare blei anlegga sineerfaringar med vêr og klima, besøk og økonomi diskutert. Anlegga som vart intervjua i
prosjektet kan delastinn i to kategoriar, basert på storleik. Hemsedal er det nest største alpinanlegget i Norge
målt i heisomsetning, medan Myrkdalen er det største på Vestlandet målt etter same kriterium. Strandafjellet i
Møre og Romsdal vart og kontakta, men det var uråd å få gjennomført intervju. Dei resterande seks anlegga er
mindre både i heisomsetting, storleik, og skil seg òg frå dei to fyrstnemnde anlegga med tanke på kven som
besøker dei. Ein anna stor forskjell er korleis anlegga vert dreve, altså om dei er drivne av tilsette eller på
dugnadsbasis.

Intervjua blei gjennomført i fem omgangar. I fleire høve deltok fleire informantar i same møte, slik sett harvi òg
gjennomført gruppeintervju. I tillegg til ein representant frå skianlegget, forsøkte vi òg å inkludera ein representant
frå reiselivsnæringa på staden, både fråandre reiselivsverksemder og frå destinasjonsselskap. Informantane fekk
spørsmål om å kommentere den modellerte referanseperioden, mellom annai kva grad dei meinte at lengde på
sesongen stemte overeins med faktiske sesongar tilbake i tid.
Dei fem intervjua blei gjennomført med følgande anlegg:

• Hemsedal Skisenter
• Myrkdalen
• Sogndal Skisenter Hodlekve og Sogn Skisenter
• JølsterSkisenter
• Stryn Vinterski, Hornindal Skisenter og Harpefossen Skisenter

Til stades på nokre av intervjua var også representantar frå reiselivsnæringa med, til dømes Visit Sognefjord med
Sogndal og Sogn skisenter, og Visit Nordfjord med Stryn, Hornindal og Harpefossen Skisenter.

Det har ikkje vorte produsertframskrivingar for Hornindal Skisenter, som vert definert ut av prosjektet med sine to
heisar. Då vi skulle i gang med møte med anlegga for dei kvalitative intervjua, meldte likevel Hornindal si
interesse dådei nyleg (hausten 2016) haddestarta prosjekt med kunstsnøproduksjon med midlar frå kommunalt
næringsfond. Hornindal er også eit av ni anlegg som samarbeider om Alpepass, eit felles heiskort for anlegg i
Nordfjord og Sunnmøre, og var derfor ein relevant aktør for møterunden med anlegg i denne regionen.
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For å få innblikk i tilpassingskapasiteten til anlegga, dreia spørsmåla i intervjua seg i stor grad om det som i
litteraturen vert sett på som sentralt i vurderinga av tilpassingskapasitet. Eksempel på relevante tema er
samarbeid, økonomiske ressursar, menneskelege ressursar, marknad og fysisk infrastruktur.
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Resultat
I det følgandeverttalmaterialet produsert i SkiSim presentert. Vi minner om at kvart årstal utgjer ein lengre
periode, slik at tala dekker periodane 2021 –2050, 2051 –2070 og 2071 –2100. Dei tre framtidige periodane vert
referert til som 2030, 2050 og 2080.

Høgde over havet for botnstasjonane til anlegga er runda opp til næraste 50 meter. Eksempelvis er anlegg med
botnstasjon på 620 meter over havet runda opp til 650 meter over havet i modellen. Grafen under (Figur 2)syner
sannsynet for tilstrekkelege tilhøve til å stå på ski frå 1.november til 30. april. Ein kan sjå at sesongen blir stadig
kortare i begge ender, samstundes som sannsynet for gode snøtilhøve reduserast utover århundret.

Figur 2. Sannsyn for tilstrekkelege tilhøve for å stå på ski gjennom perioda 1.november til 30.april for norske skianlegg. Den
sorte grafa er for referanseperioda, dei blåe for det klimabeskyttande utsleppscenariet RCP 4.5 og dei brune for ”business-as-
usual” scenario.

Tabellane under syner anlegga som det blei produsert framskrivingar for, med lengde på sesong i tal dagar for
referanseperioda og dei tre framtidige periodane. Materialet er også framstilt etter kva utsleppscenario som er
brukt, rcp 4.5 (middels utslepp) og rcp 8.5 (høge utslepp). Verdt å merke seg er at desse tala viser forhold med
kunstsnø for alle anlegg, også for dei anlegga som ikkje har eller har hatt kunstsnøproduksjon i åra somdannar
referanseperioden. Resultata er presentert etter landsdel.



| side 14

Tabell 1: Antall dagar med nok snø til å stå på ski i norske skianlegg i referanseperioden (1986-2016), i 2030, 2050 og 2080
for to ulike utslippsscenario(RCP 4.5 og RCP 8.5)med kunstsnø.

Sørlandet

Fylke Skianlegg Referanse- rcp 4.5 rcp 8.5
periode 2030 2050 2080 2030 2050 2080

Vest-Agder Sirdal skisenter 154 138 131 126 138 131 126
Vest-Agder Bortelid alpinsenter 148 131 126 123 131 126 121
Vest-Agder Bjørnestad 134 123 117 105 123 118 105
Vest-Agder Ljosland skisenter 138 123 121 105 123 121 106
Vest-Agder Fidjeland skitrekk 145 130 124 121 130 124 120
Aust-Agder Hovden 173 168 166 163 167 162 149

Austlandet, kyststrøk.

Fylke Skianlegg Referanse- rcp 4.5 rcp 8.5
periode 2030 2050 2080 2030 2050 2080

Oslo Oslo skisenter
Grefsenkollen 131 123 114 102 119 100 38

Oslo Oslo Vinterpark-Tryvann 131 123 114 102 119 100 38
Akershus Kolsås skisenter 135 128 124 117 126 115 70
Akershus Kirkerud 127 111 99 84 104 81 12
Akershus Hurdal 135 128 124 117 126 115 70
Akershus Varingskollen 131 123 114 102 119 100 38
Østfold Middagsåsen skisenter 127 111 99 84 104 81 12
Vestfold Svarstad 143 134 131 125 134 124 98
Buskerud Drammen skisenter 139 129 123 116 126 114 76
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Indre Austland

Fylke Skianlegg Referanse- rcp 4.5 rcp 8.5
periode 2030 2050 2080 2030 2050 2080

Oppland Venabygdsfjellet 172 166 161 155 163 154 143
Oppland Vaset 171 166 162 155 165 158 145
Oppland Lemonsjø alpinsenter 169 165 163 158 165 163 159

Valdres alpinsenter
Oppland Aurdal 170 160 155 152 156 150 140
Oppland Tyin-Filefjell 173 170 168 164 169 163 156
Oppland Skeikampen-Gausdal 169 160 153 150 156 152 138
Oppland Raudalen Alpinsenter 166 155 152 151 155 150 142

Galdhøpiggen
Oppland sommerskisenter 181 181 181 180 181 180 178
Oppland Gålå 169 160 153 150 156 152 138
Oppland Beitostølen skisenter 172 167 163 158 165 158 149
Oppland Hafjell 137 130 124 119 127 119 88
Telemark Vierli skisenter 163 154 148 139 151 143 126
Telemark Lifjell 160 149 145 142 145 141 128
Telemark Haukelifjell skisenter 173 168 166 163 167 162 149
Telemark Vrådal 129 119 107 89 114 87 18

Telemark
Raulandsfjell
Alpinsenter 143 134 129 125 130 124 102

Telemark Rauland-Holtardalen 158 146 141 135 141 133 123
Telemark Gautefall 140 129 126 121 127 121 74
Telemark Gaustablikk-Rjukan 132 124 120 114 121 112 50
Buskerud Golsfjellet Alpinsenter 173 170 167 164 169 163 150
Buskerud Gol 162 159 157 156 157 155 148
Buskerud Dagali fjellpark 167 164 160 152 162 151 139
Buskerud Uvdal alpinsenter 154 144 142 136 144 135 106
Buskerud Storefjell 174 172 170 169 171 168 155
Buskerud Hallingskarvet 164 158 150 147 153 146 134
Buskerud Ål skisenter 165 156 155 152 156 152 145
Buskerud Norefjell 156 151 149 146 151 145 129
Buskerud Kongsberg skisenter 148 141 136 132 137 131 110
Buskerud Geilo 164 158 150 147 153 146 134
Buskerud Hemsedal 169 160 158 155 157 155 148
Hedmark Trysil 169 161 155 152 159 151 145
Hedmark Sjusjøen 167 156 152 148 153 147 138
Hedmark Østerdalen skisenter 169 161 155 152 159 151 145
Hedmark Fulufjellet 169 163 156 155 160 154 145
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Vestlandet

Fylke Skianlegg Referanse- rcp 4.5 rcp 8.5
periode 2030 2050 2080 2030 2050 2080

Hordaland Furedalen Alpin 135 123 102 86 109 73 16
Hordaland Myrkdalen 160 147 143 139 145 140 121
Hordaland Voss resort 143 138 136 128 135 123 93
Hordaland Eikedalen 144 132 127 111 127 102 35
Hordaland Røldal 166 160 156 152 158 149 129
Møre og Romsdal Volda skisenter 140 127 110 89 117 74 19
Møre og Romsdal Ørsta skisenter 140 127 110 89 117 74 19

Sunnmørsalpene
Møre og Romsdal skiarena Fjellseter 122 66 32 14 43 8 0

Møre og Romsdal
Arena Overøye-
Stordal 122 66 32 14 43 8 0

Møre og Romsdal Strandafjellet 131 106 75 47 87 31 0
Stryn sommerski

Sogn og Fjordane Tystigbreen 171 164 160 157 162 155 138

Sogn og Fjordane
Breimsbygda-
Utvikfjellet 164 157 148 141 152 139 103

Sogn og Fjordane Jølster skisenter 141 134 113 92 125 84 23
Sogn og Fjordane Stryn skisenter 140 127 110 89 117 74 19
Sogn og Fjordane Hodlekve-Sogndal 166 160 157 155 158 153 135
Sogn og Fjordane Sogn Skisenter 161 156 153 149 155 146 120
Sogn og Fjordane Harpefossen 133 103 76 53 86 42 6
Rogaland Sauda skisenter 149 134 129 119 132 111 48

Midt-og Nord-Norge

Fylke Skianlegg Referanse- rcp 4.5 rcp 8.5
periode 2030 2050 2080 2030 2050 2080

Sør-Trøndelag Ålen skisenter Røros 161 154 150 146 154 150 146
Sør-Trøndelag Vassfjellet skianlegg 135 121 96 71 103 65 9
Sør-Trøndelag Oppdal 165 154 149 143 153 147 143
Nord-Trøndelag Meråker alpinsenter 138 128 119 96 123 91 19
Nord-Trøndelag Grong 156 147 139 136 141 135 112
Nordland Vestvatn 150 135 126 118 127 116 32
Nordland Narvikfjellet skianlegg 150 135 126 118 127 116 32
Troms Tromsø 146 128 117 71 119 70 0
Troms Målselv Fjellandsby 172 164 162 159 163 159 149

Tala syner at ein stor del av anlegga harhatttilhøve som tilseier sesongar på langt over 100 dagar i
referanseperioda. Samstundes må ein hugse at dette ikkje nødvendigvis reflekterertal driftsdagar, da stenging
grunnakraftige vindforhold og andre vêrrelaterte hendingar ikkje vert fanga opp av modellen. Ein del av dei
mindre anlegga strever heller ikkje etter å ha ope så mykje som mogleg. Tala synerein gradvis reduksjon utover i
hundreåret, med regionale skilnadar i kva grad anlegga blir råka av varmare og våtare vintre. Anlegg som ligg lågt
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over havet, og som blir påverka av kyst-og fjordklimaet har ifølge framskrivingane størst reduksjon i lengde på
sesong gjennom hundreåret.

Trong til auke i kunstsnøproduksjon
Informasjon som ikkje er synleg i tabellane over, er naudsynte auke i kunstsnøproduksjonen for å kunne
oppretthalde, eller i det heile tatt ha, ei sesong på 100 dagar eller meir. Vi har allereie definert snøsikkerheit til å
vere sesongar på over 100 dagar. Tabellen under syner prosentvis auke i kunstsnøproduksjon, frå
referanseperioden, for å ha ein sesong på 100 dagar. Referanseperioden er oppgitt i cm snø og synernaudsynt
mengde kunstsnø for å kunne ha ein sesong på 100 dagar i perioden 1981 –2010 ifølge SkiSim. Dette baserer
seg på dei observerte tilhøva for natursnø i perioden. Eksempelvis ser ein atSirdal skisenter i snitt i
referanseperioden var avhengige av å produsere 25 cm snø gjennom sesongen for å kunne halde ope i 100
dagar. Mot 2030-talet viser berekningane at Sirdal må auke produksjonen med 96% frå dei 25 cm for å framleis
kunne ha sesongar på 100 dagar. I midten av hundreåret ser ein at den naudsynte aukahar stigetil 187% frå
utgangspunktet på 25 cm. Tala må difor lesast med utgangspunkt i talet fråreferanseperioden. Eit anlegg med
behov for lite kunstsnø i referanseperioden, vil få ein stor prosentvis auke sjølv om dei absolutte talafrå
referanseperioden er forhaldsvis låge.

Følgjande framskrivingar er produsert med scenario rcp 8.5, scenarioet som representerer business-as-usual.

Tabell 2Trong til auke i kunstsnøproduksjon

Sørlandet

Fylke Skianlegg Referanseperiode
Prosentvis
auke2030

prosentvis
auke2050

prosentvis
auke2080

Vest-Agder Sirdal skisenter 25 cm 96 187 302
Vest-Agder Bortelid alpinsenter 21 cm 98 205 345
Vest-Agder Bjørnestad 58 cm 97 141 187
Vest-Agder Ljosland skisenter 30 cm 144 241 350
Vest-Agder Fidjeland skitrekk 34 cm 131 215 291

Austlandet, kyststrøk

Fylke Skianlegg Referanseperiode
Prosentvis
auke 2030

Prosentvis
auke 2050

Prosentvis
auke2080

Oslo
Oslo skisenter
Grefsenkollen 94 cm 53 80 108

Oslo Oslo Vinterpark-Tryvann 94 cm 53 80 108
Akershus Hurdal 67 cm 71 105 141
Akershus Kirkerud 122 cm 44 66 88
Akershus Kolsås skisenter 67 cm 71 105 141
Akershus Varingskollen 94 cm 53 80 108
Østfold Middagsåsen skisenter 122 cm 44 66 88
Vestfold Svarstad 76 cm 65 97 129
Buskerud Drammen skisenter 102 cm 52 76 100
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Figur 3Flyttbar snøkanon i aksjon. Foto: Pixabay.com
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Indre Austland

Fylke Skianlegg Referanseperiode
Prosentvis
auke 2030

Prosentvis
auke 2050

Prosentvis
auke 2080

Oppland Beitostølen skisenter 21 cm 23 54 246
Oppland Gålå 30 cm 22 65 231
Oppland Hafjell 113 cm 50 82 149
Oppland Lemonsjø alpinsenter 22 cm 12 18 29
Oppland Raudalen Alpinsenter 28 cm 64 142 341
Oppland Skeikampen-Gausdal 30 cm 22 65 231
Oppland Tyin-Filefjell 22 cm 15 31 173

Oppland
Valdres alpinsenter
Aurdal 26 cm 45 117 329

Oppland Vaset 23 cm 27 70 276
Oppland Venabygdsfjellet 27 cm 18 38 180
Telemark Gaustablikk-Rjukan 73 cm 67 114 216
Telemark Gautefall 32 cm 165 292 568
Telemark Lifjell 23 cm 124 251 578
Telemark Rauland-Holtardalen 31 cm 31 94 267
Telemark Raulandsfjell Alpinsenter 40 cm 89 156 319
Telemark Vierli skisenter 27 cm 27 58 226
Telemark Vrådal 81 cm 86 141 253
Buskerud Dagali fjellpark 22 cm 14 52 308
Buskerud Norefjell 85 cm 55 91 166
Buskerud Geilo 25 cm 26 108 379
Buskerud Gol 38 cm 79 144 291
Buskerud Golsfjellet Alpinsenter 20 cm 21 46 206
Buskerud Hallingskarvet 25 cm 26 108 379
Buskerud Hemsedal 27 cm 42 106 288
Buskerud Storefjell 17 cm 19 39 133
Buskerud Kongsberg skisenter 52 cm 106 179 328
Buskerud Uvdal alpinsenter 35 cm 113 214 445
Buskerud Ål skisenter 30 cm 77 148 331
Hedmark Fulufjellet 23 cm 40 102 310
Hedmark Sjusjøen 20 cm 49 134 399
Hedmark Trysil 18 cm 46 148 449
Hedmark Østerdalen skisenter 18 cm 46 148 449
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Vestlandet

Fylke Skianlegg Referanseperiode
Prosentvis
auke2030

Prosentvis
auke 2050

Prosentvis
auke 2080

Hordaland Furedalen Alpin 44 cm 123 201 262
Hordaland Myrkdalen 25 cm 79 179 280
Hordaland Voss resort 67 cm 78 123 158
Hordaland Eikedalen 27 cm 101 223 336
Hordaland Røldal 2 cm 158 249 441
Møre og Romsdal Volda skisenter 49 cm 114 174 228
Møre og Romsdal Ørsta skisenter 49 cm 114 174 228

Møre og Romsdal
Sunnmørsalpene
skiarena fjellsenter 80 cm 81 119 154

Møre og Romsdal Arena Overøye-Stordal 80 cm 81 119 154
Møre og Romsdal Strandafjellet 49 cm 101 174 227

Sogn og Fjordane
Breimsbygda-
Utvikfjellet 14 cm 55 109 185

Sogn og Fjordane Jølster skisenter 49 cm 123 211 281
Sogn og Fjordane Stryn skisenter 49 cm 114 174 228
Sogn og Fjordane Hodlekve-Sogndal 2 cm 98 190 268
Sogn og Fjordane Sogn Skisenter 4 cm 102 167 296
Sogn og Fjordane Harpefossen 87 cm 65 101 132
Rogaland Sauda skisenter 11 cm 233 537 923

Midt-og Nord-Norge

Fylke Skianlegg Referanseperiode
Prosentvis
auke2030

Prosentvis
auke 2050

Prosentvis
auke 2080

Sør-Trøndelag Ålen skisenter Røros 44 cm 53 153 122
Sør-Trøndelag Vassfjellet skianlegg 80 cm 64 109 151
Sør-Trøndelag Oppdal 20 cm 70 149 246
Nord-Trøndelag Meråker alpinsenter 71 cm 59 96 136
Nord-Trøndelag Grong 32 cm 98 178 258
Nordland Vestvatn 32 cm 75 154 267
Nordland Narviksfjellet 32 cm 75 154 267
Troms Tromsø 35 cm 110 194 296
Troms Målselv Fjellandsby 29 cm 37 77 143

Frå oversikten over tal dagar på sesong, er fire anlegg fjerna i dei siste tabellane som syner prosentvis auke i
kunstsnøproduksjon. Dei fire er Haukelifjell, Galdhøpiggen, Hovden og Stryn sommarski. Dei fire anlegga hadde
anten null elleréin cm i referanseperioda, som gjerdet umogleg å rekne på prosentvis auke. Oversikten syner
også anlegg som per i dag ikkje har kunstsnøproduksjon.

For anlegga samla, er gjennomsnittleg auke i kunstsnøproduksjon, frå referanseperioden til 2030-perioden, 89%.
Aukefrå referanseperioden til 2050-perioden er på180%, medan skianlegga mot slutten av hundreåret i snitt må
auke kunstsnøproduksjonen med 483% forå halde på sesongar på over 100 dagar.
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Figur 4. Auke i kunstsnøproduksjon frå referanseperioden for å kunne oppretthalde eller oppnå ein sesong på 100 dagar.
Samla for alle anlegg. Rcp 8.5.

Den store auken i kunstsnøproduksjon som gjer seg gjeldande frå midten av dette hundreåret for å behalde ein
lang skisesong er ikkje nødvendigvis realistisk å få til, til det er auken for stor mange stader, vissein tar
utgangspunkt i dagens teknologi, tilgang på vatn og kostnadar til elektrisitet, i følgje intervjua vi har gjennomført.
Sjølv anlegg som har ein tilsynelatande lang sesong i 2080, som t.d. Oppdal og Sogn skisenter, så kan vi sjå at
denne er avhengig av frå mellom ei dobling til tredobling av dagens kunstsnøproduksjon med det ”optimistiske”
utsleppsscenariet.

Julesesongen
Juleferien er viktig for skiglade nordmenn, og ikkje minst er snøsikre juleferiar viktige for økonomien til norske
skianlegg. Der tala for snøsikkerheit etter 100-dagersregelen ikkje fortel noko om nårdessedagane er, kan
tilsvarandeframskrivingarfor julesesongen sei noko om i kva grad juleferien er dekka i dagane ein kan forvente
snø.

I prosjektet er juleferien definert til å vare i to veker, frå20.desember til 4.januar. Ifølgje SkiSim hadde 66 av 77
skianlegg forhold for å halde ope i alle 16 dagane av juleferien i referanseperioden. Ser ein på det
klimabeskyttande scenarioet, reduserast tal anlegg med snøsikre tilhøve, altså tilhøve for skikøyring alle 16
dagane, i 2030 til 49. Vidare er tala for 205042 anlegg, og for 2080 40 anlegg. For det mest pessimistiske
scenarioeter tala 46, 39 og 28 anlegg. Dette vil sei at med fortsett høge utslepp vil dei aller færraste anlegga ha
stabile vintrari juleferien mot slutten av hundreåret.

Også når ein ser påjulesesongen er det store regionale skilnadar. Framskrivingane syner at Vestlandet, med sine
mange lågtliggande og kystnære skianlegg, vil få usikre julesesongar i framtida. Mot slutten av hundreåret, viss
ein ser på business-as-usual-scenarioet, har berre to av 18 anlegg på Vestlandet framskrivingar som tilseier full
julesesong på 16 dagar. I tillegg kjem Hodlekve-Sogndal godt ut, med 16 av 16 dagar også i 2080. Tilsvarande tal
og scenario for indre Austland teiknar eit meir optimistisk bilete. Her syner tala at 21 av 35 anlegg kan få
snøtilhøve for ein full julesesong. Sørlandet og kystnære strøk på Austlandet har framskrivingar for julesesongen
som liknar dei frå Vestlandet. Dei to regionane har høvesvis ein av seks og null av ni anlegg med framskrivingar
som tilseier 16 dagars julesesong mot slutten av hundreåret.

At julesesongen kan vere vanskeleg, vart synleg også under intervjua vi gjennomførte med skianlegga på
Vestlandet. Dette vil bli diskutert seinare.
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Figur 5. Julesesong 20.desember til 4.januar for dei utvalde anlegga. Diagrammet syner referanseperioda og dei tre
framtidige periodane med det klimabeskyttande scenarioet.

Sesonglengde med natursnø
Natursnø er av avgjerande betydning for dei anlegga vi har intervjua. Å eine og aleine basera seg på kunstsnø
ser dei på som lite realistisk. Like fullt vil mange av anlegga vere frie for natursnø store delar av sesongen frå
midten av dette hundreåret. Figur 6 syner dei utvalde anlegga, med og utan kunstsnø for perioden midt i
hundreåret. Det er store skilnader mellom anlegga, men dei fleste vil ha stort behov for å auke
kunstsnøproduksjonen. For dei fleste anlegga i landet er det ikkje eit alternativ å ikkje produsere kunstsnø. Ikkje
nødvendigvis for å «teppelegge» alle traseane, men for å skape ein fysisk sikkerheit i botn. Desse tala syner at
det kan bli trong for meir enn ein sikkerheit i botn, og vitnar samstundes om at framtidas vinterlandskap kan sjå
ganske annleis utenn i dag, med kvite alpinbakkar omgittaveit elles brungrått landskap (sjå Figur 7) .

Figur 6. Lengde på sesong i tal dagar i 2050-perioden med snø ned til botnstasjon for ”business as usual” utsleppsscenarie
(rcp 8.5), med og utan kunstsnø.
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Figur 7. Skianlegg med berre kunstsnø: Webkamerabilete frå Monte Rosa massivet i Sveits, januar 2015.



| side 24

Konsekvensar og tilpassing i skidestinasjonane i og omkring
Sogn og Fjordane
I andre del av prosjektet harvi snevra inn fokuset, og sett nærmare på eit utval skianlegg i Sogn og Fjordane og i
omkringliggande område. Der framskrivingane er ein fagleg føreseiing om utfall, er anleggas refleksjonar, tankar
og handlingar knytt til klimaendringar faktorar som må reknast inn i vurderinga om kva framtid vinter-Norge går i
møte. I samtalane med anlegga harvi også diskutert kva som blir gjort allereie i dag for å auke snøsikkerheita.
Tabell 3 syner skianlegga som er blitt intervjua i prosjektet.

Tabell 3Nøkkelinformasjon om dei utvalde skianlegga i og omkring Sogn og Fjordane

Skianlegg Tal
heisar

Dekning
med
kunstsnø
i %

Vasstilgang
til kunstsnø
i høgda

Høgde,
botnstasjon

Høgde,
topp

Tal
besøkande
2015-2016

Sommaraktivitet

Harpefossen 6 15% 245 777 15 474 Ja

Stryn

vinterski

4 15 –20% 325 1000 Ikkje oppgitt Nei

Jølster 4 90% Nei 220 780 Ikkje oppgitt Nei

Sogn 4 60% Ja 325 875 7 500 På gang

Hodlekve-
Sogndal

4 0% - 500 950 Ikkje oppgitt Nei

Myrkdalen 8 18% Ja 450 1060 187 229 Ja

Hemsedal 20 42% Ja 640 1450 595 355 Ja

Under presenterervi nokre meir detaljerte snøframskrivningar for desse skianlegga. Figur 8 syner utvikling i
lengde på skisesongen fram mot 2050 om ein inkludererkunstsnøproduksjon. Som ein ser vil skianlegga i Sogn
samt dei to store anlegga fint klare å ha ein lang sesong, medan dei lågare liggjande mindre anlegga etterkvart
får problem.

Figur 8. Lenge på sesong for dei utvalde anlegga, for referanseperioda og dei tre tidsperiodane fram i tid. Alle med eit
klimabeskyttande scenario(rcp 4.5).

For alle anlegga er det viktig å komme så tidleg som mogleg i gong med skisesongen. Figur 9 syner kor mange
av dagane mellom 1 november til 19 desember det vil være mogleg å stå på ski fram mot 2050. 19 desember er
valt fordi vi reknar juleferiestart kring denne datoen, og snøframskrivingar for juleferien er presentert i Figur 5.
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Ingen av anlegga evnar i dag å ha ope så tidleg som 1. November kvart år, og som vi ser vil tidleg-sesongen
bestå av stadig færre dagar.

Figur 9. Tal dagar med tilhøve til å stå på ski tidleg i sesongen, frå 1.november til 19.desember, for referanseperioden og dei
to utsleppscenaria.

Dagens handtering av utfordringar med snøsikkerheit
Storleik, og med det i kva grad anlegga har tilsette eller om dei vert drivnepå dugnadsbasis, legg også føringar
for lengde på sesong. Større anlegg som Myrkdalen og Hemsedal ønsker å komme tidleg i gang med sesongen,
og produserer snø så snart dei har ein skikkeleg kuldeperiode, det vere seg i november eller desember. I
Hemsedal melder dei at det er svært usannsynleg at dei ikkje får ein kuldeperiode før midten av desember slik at
dei ikkje får opna før jul.

For dei mindre anlegga i Sogn og Fjordane baserer avgjersla om opning av sesong seg ikkje berre på vêr-og
klimamessige forhald, men også økonomi. Der større anlegg ser større omsetnad i ein tidleg sesongstart, melder
fleire av dei mindre anlegga om at det ikkje er ønskeleg å starte så tidleg som mogleg grunna store
driftskostnadar. Over 120 driftsdagar er til dømes ikkje aktuelt dådet ikkje er lønsamt ifølge Stryn Vinterski. I
Sogn Skisenter gjev dei uttrykk for det same, at det ikkje er viktig å komme i gang i november grunna store
utgifter i diesel og utstyr. Eit usikkert novemberklima vert også trekt fram i intervjua som årsak til at ein ikkje vil
sette i gang snøproduksjon så tidleg i sesongen, grunna stor sjanse for at snøen vil smelte igjen. Samstundes
betyr ein tidleg sesongstart sal av fleire sesongkort. Det aukar også sjansane for meir besøk gjennom sesongen.
Denne balansegangen mellom kva som er for tidleg til å begynne kunstsnøproduksjonen, og kva som er passeleg
tidleg, baserer seg openbart på erfaring og kunnskap om vêrforhold og kundeforhold. Tilsvarande refleksjonar
kom i samtale om påska med dei mindre anlegga. Fortidleg påske er uheldig då kundegrunnlaget blir betrakteleg
mindre etter påske. Samstundes førar ein sein påske til meir usikre snøtilhøve.

Felles for anlegga som er blitt intervjua i prosjektet, er at avgjersla om å avslutte sesongen oftarenettopp er knytt
til eit manglande kundegrunnlag etter påske, og ikkje snø-og vêrforhold. Alle anlegga melder om at det etter
påske kan vere gode snøforhold og strålande vêr, men at skia er bytta ut med syklar, fotball og andre aktivitetar.
Ved spørsmål om klimaendringar utgjer situasjonen «den eines død, den andres brød» eller om endringane fører
til ei felles skjebne for anlegga, vert det uttrykt at anlegga konkurrerer vel så mykje med datamaskinerog andre
typar aktivitetar, som mot kvarandre. Dette er relatert til eit anna aspekt ved skikøyring som anlegga trekte frem
som viktig, nemleg rekruttering i bakken. Anten det gjeld rekruttering av born til skikøyring i ferier på dei større
anlegga som Hemsedal og Myrkdalen, eller rekruttering til alpinsporten i dei mindre anlegga som fyrst og fremst
vert besøkt avlokale, er dei samde om at rekruttering av born er kritisk. Dersom eit tilstrekkeleg tal dårlege vintrar
gjer at folk ikkje reiser for å stå på ski, eller får trena alpint gjennom sin lokale klubb, fryktar anlegga at slutten på
skikøyring kan komme tidlegare enn kva klimaet vil tilseie.
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Løysinga: auke kunstsnøproduksjonen
Produksjon av kunstsnø synestå vere det viktigaste temaet og fokus fornoverande og framtidig driftfor alle dei
utvalde skianlegga. Anlegga er avhengig av å komme i gang tidleg med produksjon av snø, for å få lagt ei såle i
botn som forhåpentlegvis sikrar sesongen, òg i periodar med plussgrader. Kor mykje ein produserer eravhengig
av kva produksjonsmaskinar anlegga har, og sjølvsagt vêrforholda.

Per i dag er det ein rekke tiltak som kan og blir iverksett av dei involverte anlegga for å gjere
kunstsnøproduksjonen smidigare, og for å auke snøsikkerheita ved anlegget. I Harpefossen jobbar dei med
automatisering av anlegget då dei har hatt utfordringar med tungt manuelt arbeid som slitut tilsette. I dag har
anlegget éi automatisk kanon, men ønskjer at meir skal automatiserast. Harpefossen har også testa ut kjemikaliet
Snomax for fyrste gong i sesongen 2016/2017, og melder om gode erfaringar frå det arbeidet. Mellom anna skal
Snomaxsørge for at meir vatn blir til kunstsnø, og mindre fordampar i produksjonsprosessen. I tillegg til dette blei
det i 2010 bygd ut ny heis i anlegget, med start på 500 meter over havet. Der ein sleit med smelting og usikre
forhald ved botnstasjonen på 245 meter, såg ein at ein heis frå 500 meter ville kunne sikre tidlegare sesongstart.
Øvst ved denne heisen har dei også snøfangarar slik at dei kan dosere snøen utover i trekktraseet. Det blei i den
forbindelse gjort eit poeng av at det billigaste er nettopp å la naturen produsere snøen sjølv, for så å flytte den dit
ein treng han mest.

I Sogn skisenter er dei også i gang med å effektivisere eksisterande anlegg ved å gjere meir av anlegget
automatisk slik at ein kan komme i gang tidlegare med produksjonen. Dei gjev uttrykk for at skisenteret utan
kunstsnø ville vore ein katastrofe både økonomisk og på andre måtar, men dette fordi dei er avhengige av såla i
botn. 80% av arealet ligg i dag utanfor rekkevidda til snøkanonane.

I Hodlekve i Sogndal har dei per i dag ikkje kunstsnøanlegg. Det betyr ikkje at kunstsnø ikkje er del av ein
langsiktig plan for snøsikkerheit i anlegget, men på kortare sikt er det andre tiltak som blir prioritert. Før 2017-
sesongen jobbar anlegget med å forbetre bakkane ved å planere terrenget. Dei forklarar at dette aukar
moglegheitene for å halde ope trass lite snø. Dei forklarar også at planering av bakkane er naudsynt før dei kan
få på plass kunstsnøanlegg ein gong i framtida.

Ei viktig tilbakemelding frå anlegga er relatert til skilnadenemellom føresetnadene for kunstsnøproduksjon som er
blitt brukt i SkiSim, og realitetane ute i anlegga. Nokre anlegg kunne vise til betydelege skilnadar i
produksjonskapasiteten, samanlikna med tala som blei brukt i SkiSim. Eksempelvis startar produksjonen av
kunstsnø i SkiSim ved fem minusgradar, men SkiSim tillét ikkje auke i produksjon dersom det blir enda kaldare.
Som tidlegare nemnd, var tilbakemeldinga frå Hemsedal at dei både kan begynne produksjon ved varmare
temperaturar enn fem kalde gradar, men også at dei ved ti-tolv minusgradar kan produsere mykje meir enn 10 cm
i timen. På den andre sida seier Sogn skisenter at det må vere mellom fem og sju minusgrader før dei meiner det
er meining i å produsere snø.

I Jølster har dei allereie høg dekningsgrad i anlegget, heile 90% av bakkane kan dekkast av kunstsnø. Dei har òg
veg til mellomstasjon, der heisen startar på om lag 500 meter. Dette mogleggjer at deler av anlegget kan vere ope
trass dårlege forhald i botn av bakken, på 220 meter.

Sesongen 2016-2017 var ein ubehageleg påminning om at sjølv med kunstsnø kan vintrane by på store
utfordringar for anlegga på Vestlandet. Sjølv om ikkje fjorårets sesong kan tilskrivast klimaendringar åleine, syner
framskrivingane at det vil bli fleire sesongar som kan minne om den vi hadde i fjor. Tilhøva fungerte i så måte som
eit interessant utgangspunkt for diskusjonar om tilpassing, då anlegga såg behovet for å iverksette fleire og nye
tilpassingstiltak i nær framtid.
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Refleksjonar frå skianlegga til framskrivingane
Anlegga fekk framskrivingane presentert, og fekk vidareanledning til å kommentere dei. Det beste
utgangspunktet anlegga har for å kommentere framskrivingane ligg i referanseperioden. Den baserer seg som
tidlegare nemntpå faktiske observerte forhald, og mange av representantane frå anlegga har god kjennskap til
korleis dei klimatiske tilhøva har vore i anlegga langt tilbake i tid.

Anlegga meinte i hovudsak at referanseperioda stemte. I nokre tilfelle er det vanskeleg å vite kor lenge ein kunne
ha vore ope i sesongane i referanseperioden, ettersom dei mindre anlegga som nemnt ikkje nødvendigvis held
ope så lenge som klimatisk mogleg. Det var då naudsynt å gjere eit tankeeksperiment på kor lenge anlegga ville
kunne havore ope, og ikkje kor lang sesong dei faktisk er vande med å ha. Det varnokotrong for korrigeringar
for nokre av referanseperiodane. Vi kunne opplyse om kva vêrstasjonar som var brukt, og anlegga hadde med sin
lokale kunnskap evne til å kommentere på skilnadene mellom tilhøva ved vêrstasjonen og ved anlegget.
Eksempelvis ligg ein av vêrstasjonane som vert brukt for mellom anna Stryn og Hornindal i eit kuldehøl ifølge dei
som stilte frå Nordfjord. Dei mente det var grunn til å korrigere temperaturen noko, og at referanseperioden difor
var noko optimistisk. Tilsvarande for Hemsedal ligg vêrstasjonen som er brukt for nedbør i eit område med mindre
nedbør enn ved skianlegget, det viser òg oversikta over årsnormalnedbøren i avisa Hallingdølen. Det var difor
trong for å korrigere også desse framskrivingane. Kommentarane frå anlegga blei vidareformidla til Robert Steiger
i Innsbrucksom produserte ei ny runde med framskrivingar.

Når det gjeld andre reaksjonar på framskrivingane, var ei felles oppfatning blant anleggaat om ein så klarar å
produsere den naudsynte mengde snø i framtida, er det eit spørsmål om i kva grad det vil være økonomisk
berekraftig. Energitilgangen er ein viktig faktor ein må vurdere ved ein kraftig auke i behov for kunstsnø. Ny og
hittil ukjend teknologi blei derfor eit mykje diskutert tema. Det er knytt stor forventning til ny teknologi som gjer at
ein kan produsere kunstsnø ved plussgrader. Ifølge tala vil dette bli naudsyntdersom skikøyring fortsett skal vere
hovudproduktet til anlegga. Oversikta over endring i kunstsnøproduksjon syner at mange anlegg i ei tid framover
må auke produksjonen av kunstsnø, før den med dagens teknologi, blir redusert grunna for høge temperaturar.
Tal dagar med høve for å produsere snø minkar betrakteleg mot slutten av hundreåret, og forutset difor teknologi
som kan produsere ved varmare temperaturar, skal ein ha moglegheit til å halde ope lengre enn kva tala frå
SkiSim seier.

Ein graf som blei brukt til å illustrere dette, viserunder. Grafen syner at sesongen stadig blir kortare i begge
ender, altså at det tar lengre tid i framtida førvi får blå gradar mot slutten av året, og at sesongen òg kortast ned
på vårparten. Samstundes reduserast sannsynet for tilstrekkelege tilhøve for å kunne stå på ski i løpet av
sesongen. Med andre ord kortast sesongen ned, og den sesongen vi får, blir stadig meir usikker.

Ei anna utfordring som vart diskutert, mellom anna med representanten frå Hemsedal, er at dei produserer snø
når anlegget ikkje er i ope, og dersom ein skal produsere den naudsynte mengda snø for 2050 og 2080, må dei
produsere så og sei kvar einaste gong anlegget er stengt for køyring, så sant vêrforholda tillét det. Trass at dei i
dag har moglegheit til å auke produksjonen, vil det vereeit spørsmål om ein i framtida har tid til å produsere den
naudsynte mengde. Dersom dette inneber at ein må stenge anlegget for å produsere, vil det føretil auka utgifter
og reduserte inntekter.

Kva er tilpassingskapasiteten til skianlegga?
Utfordringa med samfunnsfagleg forsking på konsekvensar av framtidige klimaendringar for samfunnet er atvi
ikkje veit kva slags samfunn vi har nårvi talar om 2030, 2050 eller 2080. Så medan framskrivingane av framtidige
snøtilhøve gjevoss ein peikepinn på framtidige utfordringarut frå den isolerte effekten av klimaendringar, er det
om mogleg meir usikkert korleis samspeleffekten kan bli av andre utviklingstrekk i samfunnet, og i siste instans
kva slags kapasitet og moglegheit framtidas skidestinasjonar har til å tilpasse seg. Men ein kan seie noko om kva
evne aktørar og organisasjonarhar til å tilpasse seg i dag til den isolerte utfordringa som endringar av snøforhold
kan utgjere, og korleisdei historisk har evna og tilpasse seg denne typen endringar. Dette gjevoss i det minste
ein peikepinn på korleis ein vil vere i stand til å takle framtidige klimaendringar. Å analysere tilpassingskapasitet
har difor vorte eit monaleg stort forskingsfelti klimaforskinga, og det har vore omtala i alle dei tre
hovudrapportane frå det internasjonale klimapanelet IPCC sidan 2001 (IPCC 2001, 2007, 2014).
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Tilpassingskapasitet er her definert som eit individ, eit system eller eit lokalsamfunn si evne til å handtera eller
tilpasse seg til endraforhold (Smit og Wandel 2006). Definisjonen er i mange høve brukt om næringsaktørar (sjå
t.d Keskitaloeit al. 2010). Tilpassingskapasitet er ein særleg viktig eigenskap i system prega av usikkerheit og
endringar. Tilpassingskapasitet vertofte målt eller analysert ved hjelp av såkalla determinantar, som kan vere
både kvalitative og kvantitative indikatorarfor ulike ressursar systemet kan trekke på for å tilpasse seg. I
litteraturen om tilpassingskapasiteter følgjande determinantareller kjelder til tilpassingskapasitet ofte brukt: sosial
kapital, human kapital, økonomi, infrastruktur, teknologi og likskap (Keskitalo et al. 2010; Kofinas et al. 2013;
Dannevig et al. 2015). Andre har òg vektlagt evna til innovasjon og nyskaping (Westleyet al. 2013). For føremålet
i dette prosjektet, harvi valt å fokusere på dei følgjande kjeldene til tilpassingskapasitet:

• Samarbeid og nettverk(Sosial kapital)

Har skianlegget samarbeid med partnarar som kan bidra til å auke omsetninga eller innovasjon og nyskaping?
Inngår dei i nettverk som bidreg til det same? Kva slags nettverk og kompetanse får skianlegget hjå eigarane?

• Finansielle ressursar

Kva økonomisk resultatog omsetning har verksemdene knytt til skianlegget? Kva type eigarar har dei? Dette er
t.d. avgjerandefor moglegheita til å kunne investera i auke i kunstsnøproduksjon og nye heisar høgare i
terrenget.

• Demonstrert evne til innovasjon

Har det på skianlegget, eller destinasjonen, utvikla nye produkt, nye marknader eller nye teknologiar? Dersom
snøforholda vert dårlegare, kan destinasjonen likefulltbli verandepopulær om det finst andre trekkplassar, eller
om ein kan nå nye marknader.

• Menneskelege ressursar (Human kapital)

Er det eldsjeler som står på for skianlegget? Har dei faste tilsette, eller er dei avhengige av dugnadsinnsats på
alle område?

• Marknad

Kva slags marknad har skianlegget og destinasjonen? Lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt? Kva er
situasjonen i desse marknadane? Det er fleire koplingarmellom marknad og klimaendringar. Dersom skianlegget
kan trekke til seg gjestar frå stader kor snøtilhøva blir dårlegare, kan klimaendringane paradoksalt nok også betre
situasjonen for nokre skianlegg.

• Fysisk plassering(naturkapital)

Kor høgt ligg skianlegget? Er det høve for å bygge heisar i høgda? Er det tilgjengeleg vatn for utviding av
kapasitet for kunstsnøproduksjon?

• Infrastrukturog teknologi

Har skianlegget heisar som går høgt til fjells? Er det gode veger og parkering ved mellomstasjon? Kor stor
dekning har dei av kunstsnøanlegg?

Som den merksamelesarantakeleg allereie har reflektert over, er det svært stor skilnad på eit skisenter som
Hemsedal på den eine sida og t.d. Jølster på den andre. Ein kan likefulltfå fram nye innsikterved å samanlikne
dei to store skianlegga med dei fire små, sjølv om det er svært stor forskjell i størrelse, type marknader og
lønsemd. Kategoriane for kjeldertil tilpassingskapasitet nemntoverkan nyttast på alle, men nokre avdei har ein
anna tyding for dei store enn dei små, t.d. er samarbeidsrelasjonane mellom dei store anlegga og andre aktørar
heilt annleis enn for dei små skianlegga. Medan dei to store anlegga vert drivne på reint kommersielle vilkår, blir
dei mindre anlegga drivne med ein stor del dugnadsinnsats frå lag og foreiningar. Oftast er òg kommunen inne på
eigarsida. Samstundes finstdet for fleire av dei mindre anlegga planar og prosessar for vekst og utvikling retta
mot å bli større integrerte destinasjonar med ulike aktivitetar og overnatting. Til dømeshar eigarane bak
Myrkdalen gått inn i Sogndal skisenter for å utvikle dette etter same oppskrift som vart brukt for å utvikle
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Myrkdalen: utviding av skianlegg finansiert ved sal av hyttetomtar. Sal av hyttetomter skjer for òg i tilknyting til alle
dei andre mindre skianlegga, men med eit langt mindre omfang. Desse andre mindre anlegga vert difor
avhengige av dugnadsinnsats, sponsorar og velvillige eigarar for å få realisert investeringar som nye heisar,
kunstsnøanlegg og nye trasear. Vi presentererher kva vi fann då vi undersøkte kjeldene til tilpassingskapasitet
hjå dei utvaldeskianlegga. Nøkkeltal frå skianlegga, bla høgde over havet, grad dekning med
kunstsnøproduksjon og tal besøkande er gitt i Tabell 3medan Tabell 4tek føre seg dei andre kjeldene til
tilpassingskapasitet.

Tabell 4Kjelder til tilpassingskapasitet

Skianlegg Samarbeid og
nettverk

Finansiell situasjon Døme på
innovasjon

Marknadssituasjon

Hemsedal -Colour Line.
-Britisk turoperatør.

Eigd av Skistar.
60% av omsetnad frå

heiskort.
90% av omsetnad frå
vintersesong.
Årsresultat 2016:
1 000000000.

-Snøgaranti:
refusjon eller

ombooking.

-Barnefamiliar
-Utanlandske turistar 60%
av overnattingar.

Myrkdalen -Opplevingsbaserte
bedrifter i området.
-Aurland ressurs-
Utvikling.

Stor vekst i
omsetnad.
Årsresultat 2016:
8 300000.

-Nytt hotell. -Familiar frå Norden på
ferie.
-Hyttefolk.
-Dagsbesøk frå regionen.

Stryn vinterski -Felles heiskort med
andre skianlegg i
Nordfjord og
Sunnmøre.
-Visit Nordfjord.

Største aksjonær:
Stryn Turn og Idretts-
lag.
Årsresultat 2016:
-303 000.

-Lokale og regionale
gjestar.

Harpefossen -Alpepass.
-Lokale

overnattingsstader.
-Aktivitetsbedrifter i
Nordfjord.
-Visit Nordfjord.

Inntekter frå tomtesal
i hyttegrend.

Årsresultat 2016:
-567 000.

-Snomax i
kunstsnøproduksjon

-Lokale og regionale
gjestar.

Jølster -Jølster 365. Jul, vinter-og
påskeferie utgjer 60%
av omsetnad.
Inntekter frå hyttesal.
-Årsresultat 2016:
-285 000.

-Lokale gjestar.

Hodlekve-
Sogndal

-Hotell i Sogndal.
-SGNskis på
marknadsføring.
-Visit Sognefjord.
-Sognefjorden
utvikling.

Inntekter frå hytte-og
tomtesal.
Årsresultat 2016:
-2 090000.

-Etablere omdøme
som beste
laussnødestinasjon.

-Lokale og regionale
gjestar.
-Auke i gjestar frå Oslo
og Bergen. Om lag ein
firedel gjestar utanfrå
regionen.

Sogn -Hotell i Sogndal.
-Visit Sognefjord.

Luster Kommune
største aksjonær.
Årsresultat 2016:
-295 000.

-Ny skiheis som
åpnar for mykje
offpist areal.

-Lokale og regionale
gjestar.
-Auke i gjestar frå Oslo
og Bergen.
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Samarbeid og nettverk
Når det gjeld samarbeid og nettverk som kjelde til tilpassingskapasitet er det òg stor forskjell mellom dei store og
dei små anlegga. Kort fortalt betyr dette meir for dei små enn dei store, då dei store er så veldig mykje større enn
nokon av andre lokale samarbeidspartnarar innan reiseliv. Situasjonen erofte motsettfor dei mindre anlegga. Dei
store anlegga har avtaler med fleire store internasjonale reisebyrå som sendar charterturistar fleire veker i løpet
avsesongen. Omfanget av dette har ikkje vore spesielt stort dei seinare åra. For båe dei to store var det
avgjerande å kunne tilby nok sengeplassar i nærleiken til skianlegget, og i båe tilfellabygde skianleggasjølv
hotell-og leilegheitsbygg for å utvide denne kapasiteten, slik at ein kunne selje fleire heiskort. Hemsedal er eigd
av konsernet SkiStar som driv fleire større skianlegg i Sverige og Norge, samt eit i Austerrike. Slik sett skjer mykje
av samarbeidet og nettverksarbeidet gjennom konsernet. Også Myrkdalen har eigarar som er inne i andre
skianlegg. Myrkdalen har på si side begynt å utvikle eit strategisk samarbeid med Aurland ressursutvikling, som
er det lokale destinasjonsselskapet for Flåm, som er ein av dei største turistdestinasjonanei Norge. Samarbeid
med andre aktørar vert viktig for å utvikle destinasjonsattraktivitet, spesielt for dei mindre anlegga. T. d ønskjer
Sogndal Hodlekve å få bygge eit besøkssenter i skianlegget, og dei er heilt avhengige av å mobilisere
investeringsvilje hjå andre partnerar for å lukkast med dette. Dei seinaste erfaringane frå dei store anlegga er at
dei er ein moglegjerarfor andre mindre aktivitetsbedriftar, det vil seie at dei mange små er meir avhengig av den
store en den store er av dei mange små.

Dei mindre anlegga har i ulik grad inngått i ulike formelle samarbeidskonstellasjonar med andre skianlegg, til
dømes om felles skipass, og overnattings-og transportverksemder. Det første gjeld både anlegga i Stryn og i
Sogn, medan det siste særleg gjeld anlegga i Sogn. Alle anlegga er med i sine respektive regionale
destinasjonsselskap. Dei fleste anlegga, både store og små, har samarbeid med aktivitetsbedriftar som tilbyr
arrangement som nyttar heisane, samt andre snøbaserte aktivitetar i området. Dette gjeld i mindre grad Jølster
skisenter og Harpefossen.

Figur 10. Satsing på bornefamiliar er viktig for dei fleste skianlegg. Foto: Sogndal Skisenter Hodlevke.

Finansielle ressursar
Det kan sjå ut som det ikkje er gullkanta forretningsverksemd å drive skianlegg når ein ser på rekneskapstala for
skianleggai Sogn og Fjordane. Alle dessehadde raude tall på botnlinja i 2016. Fordei to store anlegga er
situasjonen ein anna: Hemsedal hadde til dømes eit overskot på rundt 100 000 000 i 2016. Årsresultatet for
Myrkdalen-konsernet var på 8300 000 same år. Gode økonomiske resultat gjev sjølvsagt større handlingsrom til
å ruste seg for meir krevjande snøtilhøve, anten det er snakk om å auke kapasiteten til kunstsnøproduksjon,
bygge nye heisar eller utvikle andre tilbod for å auke attraktiviteten. Eigarstruktur og eigaranesin finansielle
situasjon spelar sjølvsagt ei rolle. Dei store anlegga har profesjonelle investorar og skianleggutviklarar på
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eigarsida, medan dei små oftast er eigd av kommunen, idrettslag og eldsjeler i kommunen. Unntaket er Sogndal
Skisenter Hodlekve som gjennom selskapet Sognefjorden Utvikling har fått Myrkdal-investorane inn på eigarsida.
Nårkommunen er ein dominerande eigarspelar kommuneøkonomien inn på handlingsrommet for investeringar.
Sogn og Jølster Skisenter har nytt godt av ein investeringsviljug eigarkommune, medan dei andre skianlegga i
mindre grad har fått kommunanetil å vere med på større investeringar i nyare tid.

Innovasjon
Dei store anlegga har aktivitet om sommaren, spesielt sykling, og dette er det òg planar om hjå skianlegga i Sogn.
Men det erfråsal av heiskort for skikøyring skianlegga har nesten all inntekta si, og ikkje noko anna produkt er så
langt i nærleiken av å kunne betale for investeringar i heisanlegg og kunstsnø. Store skianlegg som Hafjell, Oslo
vinterpark Tryvann og Trysil har satsa stort på terrengsykling om sumaren. Dette er òg eit tilbod i Hemsedal, men
det synast lite att på botnlinja. Innovasjon må liggjedifor i nye måtar å selje produktet på og å utvikle nye
marknader. Dei fleste anlegga har barnefamiliar som den viktigastemålgruppa, og satsar på å ha eit godt tilbod til
desse. Dette inneber meir enn berrebarneskitrekk, ein må og ha eit tilbod om fleire aktivitetar til dei minste, til
dømes aktivitetar for barn utanom skitrekket. Dette er særleg relevant for anlegga som tilbyr overnatting. Eit døme
som vart nemntvar skianlegg i Sälen i Sverige som òg har bygt eit stort badeland, som var svært populært blant
barnefamiliane. Hemsedal har innført snøgaranti, med pengane tilbake om du har kjøpt heiskort på førehand og
det ikkje er gode snøtilhøve. Skianlegga i Sogn har lykkast å trekke til seg mange tilreisande utanfor regionen,
grunna den merksemda Sogn har fått som ein plass for fin snø. Dermed kjem det også mange hit for å både å
nytte skianlegget òg å gå toppturar. Bak denne ”imagen” ligg detmålretta arbeid frå aktørar i Sogndal. I
Myrkdalen har dei vorte vitja av turoperatørar frå Alpene på jakt etter meir snøsikre destinasjonar. Dette vitnar òg
om ein moglegheit for snøsikre norske skianlegg –å tiltrekke seg skituristar som ”flyktar” frå snøfattige skianlegg i
Alpane.

Marknad
Også når det gjeld marknad, er det store skilnader mellom anlegga. Hemsedal er heilt avhengige av gjester som
overnattar i bygda, medan Myrkdalen får mange på dagsbesøk frå Bergen og omland. Hemsedal har ein stor del

utlendingar (60% av dei som kjøpar overnatting hjå SkiStar), spesielt danskar, medan denne gruppa er mindre i
Myrkdalen. I Myrkdalen har dei og vorte vitja av mellom-europeiske reiseselskap på jakt etter nye og meir
snøsikre destinasjonar, grunna problem med snøsikkerheiten i Alpane. Blant dei mindre anlegga utmerkar
anlegga i Sogn seg ved at også dei opplever ei aukande tilstrøyming av gjester som ikkje er lokale. Likevel, dei
mindre anlegga betener i all hovudsakein lokal marknad, kor dei som trenaralpint er ei viktig målgruppe. Anlegga
i Sogn og Fjordane gjev i intervju uttrykk for at desse gjestene er svært viktige, og at dei er avhengige av å
rekruttere vidare til alpinsporten, skal dei overleve framtida. Stryn satsar også mot eit nasjonalt marknad, noko
som har blitt meir aktuelt med den heilårsope gondolen i Loen.

Menneskelege ressursar
Alle skianlegga eksistererfordi det ein gong, og for nokre framleis, var og er eldsjeler som har stått på for
skianlegget. Dei mindre anlegga er stadig vekk i ulik grad avhengige av eldsjeler og dugnadsinnsats, medan dei
store anlegga har mange tilsette som jobbar med å utvikle og drifte anlegget. Også kompetansen til eigarane
spelar ei rolle –Både Myrkdalen og Hemsedal er heilt eller delvis eigd av profesjonelleutviklarar av
skidestinasjonar, som nødvendigvis sit på mykje kunnskap om dette. Sogndal skisenter har òg fått slike investorar
på banai utviklinga. Å nytta dugnadsinnsats bidreg til å byggja eigarskapsfølelse for skianlegget i lokalmiljøet,
men det er og ein sårbarheit om dette er naudsynt for å klare den daglege drifta. Ein er og avhengig av
enkeltpersonar for å få fram idear som resultereri innovasjonarog nyskaping, og som evnar å realisere desse.

Lokalisering og infrastruktur (sjå Tabell 3)
Dei to store anlegga hargod dekning med heisar i område som vil vere snøsikre i lang tid framover, sjølv om det
kan bli meir usikre natursnøtilhøve frå mellomstasjon (kritisk høgde) og ned. I Myrkdalen er det planar om å
bygge fleire heisar i høgda. På Vestlandet er det ikkje berre berre å bygge seg oppover i høgda, då det her kan bli
dårleg sikt og mykje vind over tregrensa i dårleg ver, som det jo er ganske ofte. Båe skianlegga i Sogn, samt
Stryn, har nyss bygd nye heisar i høgda kring tregrensa. For dei andre små skianlegga er høve til å kunne gjere
det same varierande. I Jølster utrykte dei at dette var ein svakheitved plasseringa til anlegget at det ikkje var
gode moglegheiter for ekspansjon i høgda. Naturtilhøva er også viktige for moglegheitafor å kunne bygge ut
kunstsnø. Har ein vasskjelder i høgda sparar ein mykje straum som ein ellesmåtte brukt på å pumpe opp vatn til
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snøkanonane. I Hemsedal har dei eit stort magasin på 1000 meters høgd som fint toler at
snøproduksjonskapasiteten aukarfrå dagens dekningsgrad på 42%. Alle anlegga utanom Jølster, som allereie
har 90% dekning, ønsket å utvide snøproduksjonskapasiteten, men dette var eit økonomisk spørsmål, og ikkje
knytt til fysiske tilhøve. Sogndal Skisenter Hodlekve er det einasteav dei utvalde anlegga som ikkje har
kunstsnøproduksjon.

Kva er tilpassingskapasiteten og kva alternativ har skianlegga?
Summen av ressursar eit skisenter kan hente frå ulike kjelderfortilpassingskapasitet vil avgjereeit skianlegg sin
samla tilpassingskapasitet. I dette prosjektet hadde vi ikkje nok ressursar til å gjere ei kvantitativ analyse av dette,
og vi vil difor ikkje presentere nokon rangering av dei ulike skianlegga. Det er ikkje til å kome vekk i frå at snø er
den viktigasteressursen til eit skianlegg. Deretter er moglegheit for å auke kunstsnøproduksjon, som igjen er
først eit spørsmål om tilgang til nok vatn –i neste omgang eit økonomisk spørsmål og som igjen avheng av den
økonomiske stoda til skianlegget og eigarane. Våre analyser tyder påat Stryn vinterski, Jølster og Harpefossen
vil få problem med å halde oppe ein full sesong mot slutten av hundreåret, og dei har allereie i dag problem med
å halde ope utan kunstsnø. Deira økonomiske resultat siste året er heller ikkje gode, men investeringar i auka
kunstsnøproduksjon vil uansett avhenge av at eigarane er villige til å skyte inn midlar. Kostnadane ved auke i
kunstsnøproduksjon vil vere ulik for dei ulike skianlegga. Der det er nok vatn høgt i anlegget vil dei få mindre
utgifter til straum enn der kor ein må pumpe vatnet opp nedanifrå. Samstundes skjer det ei rivande teknologisk
utvikling innanforkunstsnøproduksjon og allereiei dag finstteknologi til å produsera kunstsnø ved varmegradar.
Det er berre eit spørsmål om å ha tilgang på vatn og elektrisitet, og økonomisk bereevne til å betale for dette.

Det er mogleg for ein destinasjon å kompensera for dårlege natursnøhøve ved andre attraksjonar, t.d. seier dei
flesteav våreskianlegg at barnefamiliar er den viktigastemålgruppa. Då kan fasilitetar som gjer staden attraktiv
for born og unge vegeopp for manglande snø utanfor dei kunstsnøbelagte traseane. Å gjere seg attraktiv for
toppturgåarar kan og væra ein strategi, desse nyttar gjerne skianlegget for å komme seg til fjells, og om dei har
med seg venner og familie bidreg det til auka sal av heiskort.

Dei store anleggaharòg høve til å satse på ein auke i utanlandske gjestar som ”flyktar” frå dårlege snøforhold i
Alpane.

Alle anlegga gjer seg tankar om kva som er mest realistisk og mest kritisk for dei i næraste framtid. I korte trekk
kan desse tiltaka oppsummerast slik:

• Auke kunstsnøproduksjon ved automatisering, auke dekningsgrad, gå til anskaffelse av fleire kanonar, og
ved å benytte nyare teknologi med større effektivitet.

• Andre tiltak relatert til snø: snøfangarar, flytting av anlegg/heis til høgare i terrenget, planering av bakker.
• Tenke alternativt om drift allereie for nær framtid, kva andre aktivitetar ein kan tene penger på.

Eksempelvis vår-, sommar-og haustaktiviteter.
• Etablere nye samarbeid for å redusere sårbarheit og trekke på meir ressursar, anten med andre anlegg

eller med andre aktivitetsbedrifter.

Tiltaka kan vidare grupperast etter om dei inneber ny eller auka bruk av teknologi, om dei inneber at ein flytter
aktivitetar i tid, altså utvikle aktivitetar utanom vinteren, og mjukare tiltak som samarbeid og deltaking i nettverk.

Auka i kunstsnøproduksjonen som det er trong for, vil krevja store mengder energi i form av elektrisitet. Å pumpe
vatn opp i magasin og pumpevatn gjennom snøkanonar krev mykje straum. Også om turistane må reise lengre
for å finne snø, aukar energiforbruket. Så om folk skal fortsette å stå på ski i skianlegg i framtida vil dette medføre
ein store auke i energibruk. Auka energibruk vil direkte eller indirekte også føre med seg auke i utslepp av
klimagassar inntil verda har kome dit at all energibruk er basert på fornybare energikjelder.
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Konklusjon
Då Vestlandsforsking intervjua norske skianlegg i 2005om klimatilpassing, var dei kommersielle anlegga –
representert ved foreininga Alpinanleggenes Landsforening -ikkjebekymrafor klimaendringar(Aall and Hoyer
2005). Rett nok hadde mange av alpinanlegga alt då installert system for kunstsnøproduksjon, men dette var ikkje
gjort ut frå omsyn til klimaendringar; det var gjort ut frå ein rein kommersiell interesse om å utvide og sikre
sesongen ut frå dagens klima. Derimot var representantar for dei ikkje-eller lågkommersielle anlegga –
representert ved Norges skiforbund og deira langrennsanlegg –alt då bekymra. Dei grunngav installering av
anlegg for kunstsnøproduksjon ut frå omsynet til klimaendringar og ønske om å sikre at born skulle lære seg å gå
på ski også i framtida. Når vi no har gjennomførtprosjektet som denne rapporten handlar om har klimaendringar
kome mykje høgarepå dagsorden i samfunnsdebatten. Mange skianleggoppgirogså at dei sjølv meiner å sjå
effektar av klimaendringar, og ingen avviste at dette var ei utfordring.

Dei fleste skianlegga i Norgevil oppleve stadig fleire snøfattige vintrari åra som kjem. Særleg dei lågare liggande
(under 400 moh) i kystnære strøk vil bli hardt råka. Mange av desse har allereiei dag problem med snøsikkerheit.
Det erframleisskianlegg på Vestlandet og Sørlandet som klarar seg godt, men deter dei som ligg høgt til fjells og
får mykje snø, slikesom Sogndal Hodleve, Myrkdalen, Sirdal og Røldal. Skianlegga i Innlandet og dei som ligg
høgt nok fjells på Vestlandet, Sørlandet og Trøndelag vil i dei fleste høve ha gode moglegheiter til å produsera
kunstsnø til å ha ein lang nok sesong. Samstundes understrekar dei skianleggavi har intervjua betydninga av
natursnø. Dersom den forsvinn frå der folk bur er dei redd at folk vil gløyme at det er mogleg å stå på ski. Mange
reiser ògpå skiferie for å oppleve vinter, ikkje berre for å stå på ski. Kor interessant vil det vere å reise til ein
‘brun’ skidestinasjon, derden einaste snøen du finn er kunstsnøen i skibakken? Dette reiserspørsmålet om å
utvikle tilleggsattraksjonar pådestinasjonane, noko dei større skidestinasjonaneer opptekneav. Skianlegga har
ulik kapasitet til å tilpasse seg ein situasjon med mindre snø. Kapasiteten avheng av i kvagrad naturtilhøva ligg til
rette for å kunne auke kunstsnøproduksjonen og den økonomiske evna til å bere omkostningane ved ein auke i
produksjonen. For å oppretthalde destinasjonsattraktivitet når natursnøtilhøva blir dårlegare, må skianlegg òg
vere kreative for å utvikle tilbod til bestemte målgrupper, t.d. barnefamiliar eller utanlandskegrupper.

Figur 11. Å gå topptur kan være en tilpasningsstrategi for skituristene om det er dårlige snøforhold i alpinanleggene. Her fra
Saueggi mellom Fjærlandsfjorden og Vetlefjorden. Foto: Halvor Dannevig
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Innspill til oppstart av detaljregulering for alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva, 
ref. 17/15547-33 

Vi bor 1 km fra Grefsenkleiva og ved skiløypa fra Akebakkeskogen mot Grefsenkleiva og 
Linderudkollen. Vi har følgende innspill til detaljreguleringen: 

1) Anleggelse av ny nedfartsbakke fra Grefsenkleiva (ny grønn nedfart) kommer i 
konflikt med eksisterende skiløype fra Akebakkeskogen/Lofthus via dagens kafê i 
Grefsenkleiva og mot Linderudkollen. Denne skiløypa møter skiløypa fra Årvoll i øst. 
Skiløypa fra Akebakkeskogen og Lofthus er mye benyttet på vinteren, og vil bli 
liggende midt i alpinbakken. Dette fører til stor fare for å bli kjørt ned av alpinister. 
Skiløypa må legges i bru over alpinbakken. 

2) Området som er foreslått vernet som friluftsområde (øst for dagens svarte løype i 
Grefsenkleiva og østre nedfart i Trollvannskleiva), må ikke berøres av utbyggingen av 
Grefsenkleiva. Området inneholder unik gammelskog med stor artsrikdom. Denne 
skogen må ikke hugges ned! Allmennheten og friluftsinteressene har mye mer glede 
av slik gammel skog som nesten ikke fins i Nordmarka lenger, enn å få en større 
alpinbakke med gress. Det er mer enn nok ødeleggelse av slik gammelskog i 
Nordmarka allerede! Naturvernet må telle mer enn utvidelse av et alpinanlegg. Vi 
støtter derfor Fylkesmannen i Oslo og Viken som «har fått i oppdrag fra Klima og 
miljødepartementet å vurdere om deler av arealet ved Grefsenkollen–Trollvann 
kvalifiserer for vern som friluftslivsområde etter Markaloven § 11. Det aktuelle 
området består bl.a. av gammel skog, ligger nær bebyggelse og er mye brukt til 
friluftsliv og naturopplevelse. Området ble kartlagt og verdivurdert høsten 2018, og 
ble i den forbindelse vurdert verneverdig etter kriteriene for vern av 
friluftslivsområder. Vernearbeidet ble varslet 18. mars, med høringsfrist 10. april». 
Kartet nederst i dette høringssvaret viser Fylkesmannens forslag til verneområde, samt 
varslet planområde for denne detaljreguleringen av alpinanleggene. Som det går fram 
av kartet er det et overlapp mellom verneområdet og planområdet fra Trollvann og 
sørøstover langs Grefsenkleiva. Grensen for planområdet må ikke gå inn på området 
som vurderes vernet. Den nye stolheisen må ikke anlegges i verneområdet. 
 
 
Punktene i våre innspill er illustrert i figurene under. 



 

 

 

Bildet viser kart over området som inngår I detaljreguleringen. I Grefsenkleiva 

utvides/planeres bl.a. østre nedfart samt at det lages en ny nedfart ned mot Årvoll. I 

detaljreguleringsforslaget er det ikke tatt med konsekvensen av bygging av en ny, stor 

alpinbakke øst for dagens kafê og ned til Årvoll. Skiløypa fra Akebakkeskogen/Lofthus via 

Grefsenkleiva møter skiløypa fra Årvoll og går så videre inn til Linderudkollen (markert 

med orange). Denne skiløypa er mye benyttet, og blir farlig å bruke når det legges en ny 

alpinbakke på tvers av skiløypa i området mellom kafêen i Grefsenkleiva og skiløypa fra 

Årvoll (markert med skillestreker i orange) ned mot Årvoll. Se også neste figur.  



 

 

Det går en mye benyttet skiløype fra Akebakkeskogen/Lofthus via dagens kafê i Grefsenkleiva og 

videre mot nordøst der den møter skiløypa fra Årvoll mot Linderudkollen (markert med orange 

strek). Det vil med ny nedfartsbakke (grønn familiebakke mot øst) ikke være mulig å krysse 

alpinbakken uten å bli kjørt ned av alpinister. Skiløypa må legges i bru over alpinbakken. 

 

 

 

 

 

 

 



Verneforslag fra Fylkesmannen I Oslo og Viken: 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å vurdere om deler 

av arealet ved Grefsenkollen–Trollvann kvalifiserer for vern som friluftslivsområde etter 

Markaloven § 11. Det aktuelle området består bl.a. av gammel skog, ligger nær bebyggelse og er 

mye brukt til friluftsliv og naturopplevelse. Området ble kartlagt og verdivurdert høsten 2018, og 

ble i den forbindelse vurdert verneverdig etter kriteriene for vern av friluftslivsområder. Kartet 

viser Fylkesmannens forslag til verneområde (stiplet rødt), samt varslet planområde for denne 

detaljreguleringen (stiplet svart). Som det går fram av kartet er det et overlapp mellom 

verneområdet og alpinanleggsområdet fra Trollvann og sørover langs Grefsenkleiva. 

Alpinanleggene/stolheisen må ikke gå inn på verneområdet med gammel skog og stor artsrikdom! 

Det foreslåtte vernede området har stor interesse for det naturlige friluftslivet, og må ikke gå på 

bekostning av anleggelse av alpinanlegg og stolheis. Det vil ødelegge det unike skogområdet for 

alltid! 

Hilsen Grete Sørnes og Hans Erik Karlsen 
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