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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 
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