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1. Bydel Nordre Aker, 13.05.2019 

Bydelsutvalget i Nordre Aker behandlet varsel om oppstart av detaljregulering i sitt møte 
09.05.2019, BU-sak 79/19. 



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

De 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. Særlig nevnes turgåere og tilkomst til akebakken. Det er viktig at 
terrenginngrep, hogst og flytting av masser ferdigstilles på en slik måte at området også fungerer 
og ser bra ut for turgåere sommerstid.  

Den tilrettelagte turstien og skiløypa fra Akebakkeskogen forbi den nåværende varmestua til 
lysløypa fra Årvoll må videreføres. Turstien er mye brukt og ble utbedret med universell 
utforming for noen få år siden.  

Det bør være et mål at reisende til alpinanlegget benytter kollektivtransport. Kollektivtilbudet bør 
bedres betydelig. Det bør også etableres ladestasjoner for elbil og sykkelparkering ved 
Trollvannstua.  

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

Klimaeffekten av planen, hva gjelder klimagassutslipp og barn og unges interesser gjennom hele 
året, må løftes tydelig fram i konsekvensutredningen. Ettersom planen er 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.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Utbedring av alpinanlegget skal ikke medføre at annen bruk av marka blir skadelidende. Stier og 
skiløyper skal opprettholdes. Forslagsstiller er klar over utfordringer knyttet til at skiløypa fra 
Akebakkeskogen krysser anlegget, en kryssing som kan bli mer utfordrende i det nye anlegget om 
nedkjøringen endres slik at brukere av bakken får større hastighet. Denne kryssingen vil studeres 
nærmere, og mulige tiltak drøftes. Det kan være god merking, gjerding, innsnevring av 
alpinnedkjøringen, sikring av god sikt eller bygge en planskilt kryssing. Hogst, terrenginngrep og 
nye installasjoner vil medføre endringer i landskapet, og forslagsstiller er enige med bydelen i at 
hogst og terrenginngrep/masseflytting må gjøres på en måte som ikke forringer området for 
turgåere.  

Skissert løsning har inngrep i gammelskogen, og får en heistrasé som krever hogst i nærheten av 
uteliggerhytta. Det vil utredes et alternativt forslag som skåner skogen, se uttalelse og svar til 
Naturvernforbundet (nr. 11).   

Forslagsstiller er enig i at trafikkvekst bør tas ved kollektiv, sykkel og gange. Ved utbedring av 
anlegget vil bruken mest sannsynlig øke, noe som kan gi grunnlag for bedre kollektivdekning i 



området. Dette vil drøftes med Ruter. Behov for ladestasjoner for elbil og sykkelparkering vil 
baseres på veiledninger gitt av Oslo kommune.  

Det er et ønske om å opprettholde Trollvann som vannkilde for snøproduksjon. Vurderingen av 
vannbehov til dette blir en del av det videre arbeidet. I dette inngår å beregne vannbehov sett mot 
nedbørfelt og tilrenning til Trollvann, samt andre interesser knyttet til vannet (bading, fisking, 
biologisk mangfold).  

Konsekvensvurderingen vil også omfatte klimaendringer, og hvilken betydning endrede 
nedbørsforhold og økt temperatur vil ha for anlegget. Klimaprognoser så langt viser varmere 
vintre, noe som vil gi mindre natursnø, samt dårligere forhold for snøproduksjon.  

Barn og unges interesser vil utredes i plansaken.   

2. Bydel Bjerke, 20.06.19 

Bydelsutvalget i Bjerke behandlet varsel om oppstart av detaljregulering i sitt møte 20.06.2019, 
BU-sak 64/19. 

Bydel Bjerke stiller seg positiv til en utvidelse og oppgradering av anlegget.  
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse fra april 2018, hvor de påpeker at det er viktig med en bred og 
inkluderende planprosess for å fange opp lokale interesser. I uttalelsen trekker bydelen fram 
trafikksituasjonen og støy fra snøkanoner, samt inngrep i naturområder og kulturminner ved 
utvidelse av bakkene. I tillegg mener bydelen at også framtidig sommerbruk av anlegget – 
muliggjort ved sykkeltransport vha. stolheiser – bør være et tema.  
 
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.  



Forslagsstillers tilsvar: 
 
Planarbeidet vil følge plan- og bygningslovens krav til medvirkning, samt at det vil tas kontakt 
med ulike brukergrupper. Det planlegges et medvirkningsmøte hvor alle parter som har sendt inn 
forhåndsuttalelse blir invitert.  

I planarbeidet vil det utredes konsekvenser av tiltaket. I dette inngår bl.a. støy fra snøkanoner,  

Det legges opp til sommerbruk av anlegget. Muligheter for dette vil beskrives nærmere i 
planarbeidet. 

I konsekvensutredningen vil det også utredes et alternativ med heisplassering lenger sørvest i øvre 
del av Grefsenkleiva, i tillegg heistrasé som vist ved planoppstart. Dette andre alternativet er 
basert på forhåndsuttalelse fra Naturvernforbundet (nr. 12). Konsekvenser for kulturminner 
(Haralds hytte) og landskap vil utredes for begge alternative utforminger av anlegget. Vedr. 
Haralds bolig/hytte se uttalelse fra og svar til Naturvernforbundet (nr. 12).  

Det er et mål at utbedring av alpinanlegget ikke skal medføre at forbindelseslinjer brytes. Stier og 
skiløyper skal opprettholdes. Se for øvrig svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

Eventuelle kulturminner som blir direkte berørt vil være et tema i videre planarbeid. 

Trafikale konsekvenser og atkomstveier til Grefsenkleiva vil utredes i trafikkanalyse. Angående 
kollektivtrafikk se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1). 

Tilføring av masser og lokal flytting av masser kan medføre avrenning til vassdrag nedstrøms 
(Hovinbekken). Dette vil belyses i konsekvensutredningen. Produksjon av og opplag av kunstsnø 
kan gi endringer i vannføring i Hovinbekken ved at det blir mindre vann tilgjengelig gjennom 
vinteren, mens man kan forvente liten økning om våren grunnet smelting av kunstsnø. Dette er 
imidlertid situasjonen i dag også. Virkningen i vassdraget er avhengig av hvor stor del av 
nedbørsfeltet som påvirkes. Dette vil også belyses i konsekvensutredningen. Konsekvenser i 
anleggsfasen vil inngå i utredningen, inkludert avrenning fra anleggsplass.  

Konsekvenser for naturmiljø og landskap som følge av terrengbearbeiding og oppfylling av 
masser vil inngå i utredningen. De to alternativene som skal utredes innehar ulike 
konsept/terrengbearbeiding for å knytte Trollvannsbakken og Grefsenkleiva sammen. 

 

 

3. Brann- og redningsetaten, 24.04.2019 

Tilgjengelighet for brannvesenets kjøretøy og materiell må ivaretas for eksisterende bygninger i 
området, også under anleggsperioden. Det forutsettes at det legges til rette for rednings- og 
slokkemannskap iht. krav som framkommer i TEK. De viser for øvrig til sin veileder for 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap.  

Forslagsstillers tilsvar: 



Området og tiltak innenfor dette vil bli prosjektert i henhold til krav i byggteknisk forskrift (TEK) 
og Brann- og redningsetatens veileder.  

 

4. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 26.04.2019 

Etaten har ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Tas til orientering.  

5. Skedsmo kommune, 08.05.2019 

(Regionkontor landbruk er felles for kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og 
Skedsmo. Kontoret er et kompetansesenter for jord- og skogbruk.) 

Landbrukskontoret vurderer og gir kommentarer på hvordan landbruket, som her er skogbruk og 
utmarksbeite, skal ivaretas i detaljreguleringen. 

For at det fortsatt skal kunne drives aktivt skogbruk og utmarksbeite innenfor området, er det 
viktig at det i tillegg til skianlegg videreføres som LNF-område. Detaljplanleggingen må vurdere 
en oppgradering av skianlegget i form av traseer, bebyggelse parkering mv. som i minst mulig 
grad går på bekostning av skogarealene. Skogen må samtidig være tilgjengelig for moderne 
skogsmaskiner i framtida 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.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Planen vil medføre avvirkning av noe skog og omdisponering av skog (LNF) til idrettsanlegg. 
Tilgang med skogsmaskiner vil ikke endres. Området er ikke i bruk som utmarksbeite i dag, men 
om noen har ønske om det er det fullt mulig, jf. Wyllerløypa som i dag benyttes som beite for 
kjøttfe. Det er imidlertid langt til nærmeste husdyrbruk. Nyetablering av skog er lite aktuelt siden 
det ikke vil være frigivelse av areal, men noe fyllinger og sideareal kan bli skogkledd. Hogst vil 
alltid medføre en fare for vindfall i "blottstilte" arealer, men er naturlig nok noe forslagsstiller 
ikke ønsker skal skje.  

 

6. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 20.05.2019 

Fylkesmannen har i brev datert 17.01.2018 gitt tillatelse til oppstart av planarbeid etter 
markaloven. Miljøverndepartementet har i brev av 07.10.2013 delegert denne myndighet etter 
markaloven § 6 første ledd til Fylkesmannen i det fylket som planen omfatter.  

Fylkesmannen har i brev datert 29.06.2018 bedt kommunen om at reguleringsplanprosessen 
samordnes med planprosess angående vern av området som friluftsområde etter markaloven § 11. 



Verneplanarbeid ble startet opp 08.04.2019. De ulike interessene i området må ivaretas best 
mulig, og prosessen koordineres.  

Deler av naturtyper B-område i henhold til kommunens temakart T4 naturmiljø og områder som 
har særskilte kvaliteter for friluftslivet, slik dette er definert i markaloven § 11 inngår i den 
foreslåtte planavgrensningen. 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. Alternativet 
vil kunne medføre terrengoppfylling på 6-7 meter. Konsekvensutredningen bør redegjøre for 
massehåndteringen. Fylkesmannen mener det er nødvendig å konsekvensutrede minst to reelle 
planalternativer i tillegg til nullalternativet (dagens situasjon). Konsekvenser for områdets 
naturopplevelses- og friluftverdi, landskap, naturverdier og kulturminner/-miljø må minimeres, 
utredes og vurderes. Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder ev. truede og nær truede arter 
og naturtyper eller verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med 
naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 første ledd.  

Fylkesmannen mener at det er viktig å forsterke kollektivtilbudet framfor å legge til rette for mer 
parkering. Det bør være et mål at flest mulig brukere av Marka kommer seg til anlegget med 
kollektivtransport, sykkel eller gange.  

Flerbruksprinsippet må ivaretas. Dette må belyses i videre planarbeid. Det er viktig å se på 
konsekvenser og muligheter for bruk av området også i sommerhalvåret. Forslagets virkninger for 
andre brukergrupper som f. eks. gående, orienteringsløpere og skiutøvere og tiltakets 
konsekvenser 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.  

Det må utredes hvilke konsekvenser utvidelsen av et skianlegg vil ha for nærområdet f. eks. når 
det gjelder støy, økt trafikk og belysning.  

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

Ev. 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 andre ledd.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Forslagstiller er enig i at det er viktig å se denne saken koordineres med verneforslaget. Det har 
allerede vært avhold møter med Fylkesmannen i den forbindelse.  

Massehåndtering vil inngå som en del av konsekvensutredningen, både hvor det er behov for å 
tilføre og fjerne masser og mengder. Det samme er tilfelle med de andre temaene Fylkesmannen 
lister opp, inklusive andre brukergrupper.   

Forslagsstiller tar Fylkesmannens ønske til følge, og vil utrede to alternativer (+ nullalternativet). 
Naturvernforbundets forslag uten inngrep i gammelskogen (se merknad nr. 11) blir ett av disse. 



Forslagsstiller er enig i at kollektiv, sykkel og gange vil være positivt. Dette vil inngå i 
vurderingen av parkeringskapasitet. Se for øvrig tilsvar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

Reguleringsplanen vil ha bestemmelser om hvilke masser som kan benyttes i området. Det skal 
ikke tilføres masser med frø eller planterester av uønskede fremmede arter.  

Vannuttak vil avklares med NVE. Det er ingen konsesjon knyttet til vannuttak i dag, men det er 
naturlig at dette avklares nå.  

 

7. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), 08.05.2019 

NVE viser til at byggteknisk forskrift (TEK) stiller krav til sikkerhet mot fra flom, erosjon og 
skred ved planlegging og utbygging. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. Hensynet til 
flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Hvis planen kommer i berøring 
med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. NVE viser til verktøy og 
veiledere som anbefales å bruke i planarbeidet. De ber om å få tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Videre planarbeid vil bli utført slik at planområdet og tiltak vil tilfredsstille krav i byggteknisk 
forskrift. NVEs veileder og retningslinjer m.m. vil bli lagt til grunn for bl.a. ROS-analyse til 
reguleringsforslaget.   

 

8. Hafslund Nett, 06.05.2019 

Hafslund Nett 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 atkomst til nettselskapet sine anlegg. 

Eksisterende høyspenningsluftledninger innenfor planområdet har normalt et byggeforbudsbelte 
på 7,5 m målt horisontalt til hver side fra kraftledningens senterlinje. Byggeforbudsbeltet må 
vises som faresone – høyspenningsanlegg i reguleringskartet (kode 370). Det må ikke gjøres 
inngripen i terrenget som reduserer høyde til luftledningsanlegg.  

Hafslund Nett har høyspenningskabler innenfor planområdet. Disse må hensyntas. Normalt kan 
det iverksettes tiltak inntil 1 m fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at framtidig 
tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og at det ikke gjøres inngripen i terrenget som endrer 
overdekningen over kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å påvise kablenes plassering. 
Høyspenningskabler under bakken skal ikke tegnes inn på reguleringskart.  

Hafslund Nett har nettstasjoner innenfor planområdet. Disse må hensyntas. Det kan bli behov for 
ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Areal som ev. avsettes i planen til frittliggende 
nettstasjon må ha en slik størrelse at det er plass og atkomst til nettstasjonen med kranbil med 
støttebein. Det kan bli behov for et areal på inntil 35 m² (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå 
minst 5 m fra bygning med brennbare overflater, inkl. terrasser og liknende brennbare utstikk som 
er direkte tilknyttet bygg. Frittliggende nettstasjon ønskes også plassert minst 3 m fra veikant og 



utenfor frisiktsoner, av hensyn til trafikksikkerhet. For å sikre optimal strømforsyning ønskes 
nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til støy bør den plasseres minst 10 m fra 
ny bebyggelse.  

Det er viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.  

Dersom reguleringsplanen ikke avsetter areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at det presiseres 
i reguleringsbestemmelsene at: 
- 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.  
 
Nettstasjonen kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minst 16 m², 
og ingen vegg må være kortere enn 4 m. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte 
krav til direkte atkomst, utforming av rommet og ventilasjon mv.  

Arealer som i framtida skal brukes til frittliggende nettstasjoner skal reguleres til energianlegg 
(kode 1510).  

Kostnader ved tiltak i strømnettet og omlegging/flytting må bekostes av tiltakshaver.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Alle forhold som Hafslund tar opp vil bli hensyntatt i reguleringsarbeidet.  

 

9. DNT Oslo og Omegn, 22.05.2019 

Området Trollvann-Grefsenkollen er viktig for mange ulike brukergrupper, sommer og vinter. 
Det er både idrettsanlegg, stier, løyper og eventyrskog. Folk beveger seg til fots, på ski, på sykkel 
og med barnevogn. Dette skal fungere sammen, med minst mulig motsetninger mellom 
brukergruppene. Planen må vektlegge flerbrukshensynene. Det er også nylig lagt fram en 
verneplan for området.  

Noen av stiene i området blir berørt av planforslaget. Det må vises hvordan stiene kan fungere 
med alpinanlegget. DNT støtter Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt forslag om å flytte 
heistraseen i Grefsenkleiva lenger sørover for ikke å berøre eventyrskogen og hulveien ned mot 
den vernede uteliggerhytta. Stien vest for Trollvann har historisk interesse. Den er ikke merket, 
men mye brukt. Denne bør bevares og ikke ødelegges ved en utvidelse av alpinbakken ved 
Trollvann.  

Det er viktig å bedre kollektivløsningene slik at en unngår stor trafikkbelastning i nærområdet.  

Atkomst gjennom anlegget vinterstid må være slik at fotgjengere og skigåere ikke krysser 
alpintraseen. Dersom skitraseen kommer i nedkant av alpintraseen, vil det kunne oppstå ulykker. 
Det er også viktig å finne gode løsninger for å sikre fotgjengere.  

Forslagsstillers tilsvar: 



Videreføring og ev. omlegging av stier og turveier vil vurderes i reguleringsarbeidet, inklusive 
mulige konflikter mellom alpinister og ski-/turgåere. Alle forbindelser skal opprettholdes. 
Naturvernforbundets forslag (se nr. 11) vil utredes. Stien vest for Trollvann vil ikke påvirkes.  

Kollektiv: se svart til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

 

10. Lillomarkas Venner, 27.05.2019 

Lillomarkas Venner har forståelse for at alpinanlegget i Grefsenåsen trenger modernisering og 
noe oppgradering for fortsatt å kunne være et godt nærmiljøanlegg for barn og unge. De stiller seg 
derimot spørrende til premissene for planforslaget, som legger opp til å utvikle anlegget til et mye 
større regionalt anlegg uten at man har sett grundig på konsekvensene. Utvikling fra lokalanlegg 
til et regionalanlegg vil gi økt trafikk i boligområdene både på Grefsen og Årvoll. Det er ikke 
planlagt for bedre kollektivtilknytning. Grefsenåsen er en svært viktig arena for daglig tur- og 
friluftsliv for ei stor befolkningsgruppe. Denne omfattende bruken er ikke hensyntatt i 
prosjektbeskrivelsene. I tillegg mangler turveien og blåstien som krysser Grefsenkleiva og det 
rike nettverk av mindre stier i kartene.  

Både den nye stolheisen i Grefsenkleiva og utvidelsen av nedkjøringene i øvre Grefsenkleiva og 
Trollvannskleiva mot øst/nordøst vil medføre store inngrep i eventyrskogen. Det vil bety 
avskoging av et belte på ca. 400 x 100 m. I dette området finnes også kulturminnet «Haralds 
bolig». Dette vil bli ødelagt av den foreslåtte heistraseen og utvidelsen av nedkjøringen i 
Grefsenkleiva.  

Lillomarkas venner er positive til at Trollvannskleiva oppgraderes på en skånsom måte. Denne 
har lengre skisesong enn Grefsenkleiva, og er den delen av alpinanlegget om er mest brukt av 
barn og unge. De er også positive til ei ny løype og ny heis opp mot Grefsenkollen restaurant. En 
utvidelse og oppgradering av denne delen av skianlegget kan etter deres syn gjennomføres uten 
store negative konsekvenser for natur og andre brukergrupper. Terrengendringene bør og kan 
utføres innenfor eksisterende fysiske avgrensninger, slik at eventyrskogen vernes og den gamle 
vannkurbadstien på vestsida av Trollvann ikke sperres av en diger steinfylling.  De er også 
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 i Grefsenkleiva er svært problematisk. Tilrettelegging for ferdsel på kryssende stier 
og turveier er vil være svært utfordrende og til dels umulig. Den nye Grefsenkleiva vil framstå 
som en barriere for alle andre brukergrupper, ikke bare om vinteren. Vannet fra Trollvann som 
brukes til snøproduksjon i Grefsenkleiva renner ikke tilbake til Trollvann. Det er allerede i dag 
utfordringer knyttet til vannstand i Trollvann på grunn av nedtapping i forbindelse med 
snøproduksjon. Dette går på bekostning av annet friluftsliv ved Trollvann, og har konsekvenser 
for livet i vannet. Trollvann er et mye brukt badevann.  

Det trengs mins 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 
boligområder og hele nærskogområdet i byggeperioden. Det vil gi trafikkfarlige situasjoner i de 
smale veiene og på turveiene inn fra Stig, Akebakkeskogen, i toppen av Grefsenkollen og ved 
Trollvann.  



Lillomarkas Venner stiller spørsmål ved om fordelene av endringene veier opp for de store 
negative konsekvensene for naturen og andre brukergrupper av området. De savner en utredning 
av behov og formål. De er spørrende til om det virkelig er behov for å utvikle et større regionalt 
skianlegg i Grefsenåsen. De er enig i Fylkesmannens krav om at det må konsekvensutredes mist 
to alternative planer samt et nullalternativ (dagens situasjon). De klima og miljømessige 
konsekvensene av anleggsarbeidet, avskoging og framtidig drift av anlegget bør også utredes.   

Forslagsstillers tilsvar: 

Tiltaksbeskrivelsen som fulgte oppstartsvarselet viser en utvidelse av anlegget. Det er imidlertid 
ingen ambisjoner om at dette skal bli et regionalt alpinanlegg. Det vil som i dag primært være et 
anlegg for befolkningen i Oslo øst. Det legges heller ikke opp til flere bakker, men bakkearealet i 
dagens nedkjøringer ønskes økt. I tillegg vil stolheis gi øke kapasiteten. Konsekvenser av en 
utvidelse av anlegget er ikke gjort før varsel av planoppstart, men vil inngå som en del av 
plansaken.  

Forslagstiller er kjent med merkede stier, turveier og skiløyper, men det er riktig at de ikke er vist 
på alle illustrasjonene som er utarbeidet til planoppstart. Økt trafikk er en mulig negativ 
konsekvens av oppgraderingen av anlegget. En økt parkeringskapasitet vil gi økt trafikk. Dette vil 
utredes. Det er et håp om at en økt aktivitet kan gi et bedre kollektivtilbud.  

Forslagsstiller er ikke enig i at Haralds hytte vil ødelegges med mulig ny heistrasé, men den vil gi 
avskoging av gammelskog i nærheten av hytta, noe som kan påvirke kulturmiljøet negativt. Dette 
forholdet vil inngå i konsekvensutredningen.  

Forslagsstiller merker seg at foreningen er positiv til oppgradering av Trollvannskleiva og 
løype/heis opp til Grefsenkollen restaurant. Gammelskog eller vannkurbadstien ved 
Trollvannskleiva vil ikke påvirkes.  

Forslagsstiller merker seg foreningens bekymring vedr. utvidelse av Grefsenkleiva. 
Forbindelseslinjer skal opprettholdes. Dette er forhold som vil utredes i plansaken.  

Konsekvenser av vannuttak til snøproduksjon vil utredes, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1). 

Massebehov vil inngå i konsekvensutredningen, inklusive effekter av massetransport. 
Utredningen skal utrede både varige konsekvenser og midlertidige konsekvenser i anleggsfasen.  

Konsekvensutredningen vil også gi svar på om det er så store negative konsekvenser knyttet til 
planen at de ikke kan realiseres eller må endres (nedskalleres). Det vil bli utredet to alternativer, 
der det ene er Naturvernforbundets forslag.  

   

11. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 21.05.2019 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i samarbeid med lokale krefter utarbeidet et, 
etter deres syn mer natur- og miljøvennlig, alternativ for bruken av Grefsenkollen-området enn 
det framlagte forslaget. Det 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 punkt 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.  

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. Dette fordrer omlegging av dagens turvei inn fra Årvoll.  

NOA foreslår at vernegrensen for eventyrskogen går i den eksisterende skogkanten mot 
alpinanlegget.  

Det er ikke funnet en fullgod løsning for kryssingen av blåmerket sti over familieløypa og 
Grefsenkleiva. Stien er mye brukt hele året, og det er viktig å finne en god løsning for fortsatt 
sameksistens.  

 

 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sin skisse til utvikling av området 

NOAs plan har som målsetting:  
- å muliggjøre en tidsmessig opprusting av alpinanlegget (nye heiser, rette opp sidehelling i 

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

- å ivareta eventyrskogen, uteliggerhytta (Haralds hytte) og stien inn til denne 



- å bevare 100-meterskogene på sørvestsiden av Grefsenkleiva 
- i størst mulig grad skille alpinister og turgåere 

NOAs forslag har følgende hovedgrep: 
- Ny storheis i Grefsenkleiva til nytt toppunkt sør/sørvest for utbyggers forslag 
- 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 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 bru 

over den nye nedfarten mot Årvoll 

Forslagsstillers tilsvar: 

Naturvernforbundets forslag vil tas videre og utredes som et alternativ.  

Når det gjelder Trollvannskleiva vil utbedring her ikke påvirke den nevnte stien.  

Fylkesmannen vil foreslå de endelige vernegrensene. Det er naturlig at alpinanlegget danner 
vernegrensen i vest.  

Den nevnte blåmerkede stien krysser alpinanlegget i dag. Forslagsstiller ser heller ingen annen 
løsning her enn dagens. Turgåere må krysse alpinanlegget som i dag. 

 

12. Naturvernforbundet i Oslo Nord, 09.05.2019 

Naturvernforbundet i Oslo Nord er bekymret over stadig flere alvorlige naturinngrep. De ønsker 
ingen ytterligere nedbygging av naturen rundt alpinanlegget, og vil som et minimum at planene 
ikke berører skogen rundt Trollvannskleivas østre nedfart, at en ev. ny stolheis fra Årvoll legges 
til toppen av Grefsenkollen og at bekken som nå er lukket under p-plassen ved Årvoll gjenåpnes.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Skog øst for Trollvannskleiva vil bare i meget liten, om noen, grad berøres. Heis til toppen av 
Grefsenkollen har blitt vurdert, men er forkastet. Det vil ikke muliggjøre en direkte nedfart fra 
heisen til Grefsenkleiva. Det vil også gi inngrep ved restauranten. En åpning av bekken ved p-
plassen skal vurderes.  

 

13. Oslo Idrettskrets, 26.04.2019 

Idrettskretsen 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. 



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 arealene i nærområdet. De 
håper det er mulig å ivareta både verneinteressene og en videreutvikling av alpinanlegget.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Tas til orientering. 

14. Oslo skikrets 28.05.2019 

Oslo skikrets 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.  

Oslo skikrets 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.  

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

Mht til planene om ny bygningsmasse både på Trollvannsiden og på Årvollsiden synes de dette 
ser bra ut. Skikretsen gjør oppmerksom på at de har et hus i Grefsenkleiva. Dette huset disponeres 
av alpinklubbene (med Kjelsås Alpin i spissen) som bruker anlegget. Skikretsen mener det er 
viktig at disse klubbene også får tilgang til et lokale i den nye bygningsmassen som kommer 
nederst i Grefsenkleiva, evt. v/Trollvann.  

Skikretsen mener 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. 

Oslo skikrets konkluderer med at de er meget fornøyd med det som foreligger av planer og tiltak, 
og gir sin tilslutning. De håper at reguleringen gjennomføres uten for store motsetninger og 
langdryge diskusjoner. 

Forslagsstillers tilsvar: 

To ulike utforminger av anlegget vil utredes i videre planarbeid. De to alternative utformingene 
vil omfatte ulike heistraséer. Se merknad fra Naturvernforbundet (nr. 11).  

Innspillet om at det er viktig for alpinklubbene å få tilgang til et lokale i bygningsmassen tas til 
orientering. I reguleringsplan kan ikke bestemte brukere sikres tilgang til bygningsmassen.  



15. Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), 03.06.2019 

Grefsenkollen og Trollvann alpinanlegg er i tråd med markaloven og Oslo og Omland Friluftsråd 
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. Anlegget må ikke bli mer 

omfattende enn nødvendig, slik at en unngår å ødelegge viktige natur- og kulturverdier og 
mulighetene for naturopplevelse for alle.  

- Resultatene av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Oslo må legges til 
grunn for videre arbeid med reguleringsplanen. Grefsenkollen og Trollvann ble kartlagt og 
verdsatt høsten 2018, som en del av Lillomarka. Grefsenkollen og Trollvannområdet ble 
delt inn i om lag 10 friluftslivsområder, som alle ble verdsatt som svært viktige (A).  

- Naturmangfold må kartlegges og en må ta særlig hensyn til «eventyrskogen» i nordøst.  
- Ved plassering av stolheisen må en ta hensyn til eventyrskogen, Haralds hytte og de 

spesielle geologiske formasjonene omkring hytta, f. eks. ved å flytte stolheisen noe lengre 
sør.  

- Alpintraseene må ikke bli barrierer for øvrig friluftsliv, slik at det blir vanskelig å komme 
seg videre innover i Marka. Det er spesielt viktig å finne en god løsning for 
skiløypa/turveien som passerer i nedre del av Grefsenkleiva. Broløsning må vurderes.  
Skiløype/turveien i bunnen av Grefsenkleiva må fortsatt kunne være en viktig ferdselsåre 
inn i Marka. I tillegg er det også andre ferdselsårer som krysser alpinbakkene. Disse må 
synliggjøres og en må finne gode løsninger også for disse. 

- Det bør etableres en miljøoppfølgingsplan, der særlig barriere-effekten vektlegges. Hvis et 
tiltak ikke fungerer som forventet, må det tas tak i innen rimelig tid for å finne en god 
løsning.  

- 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. Utfordringen må utredes grundig i 
reguleringsplanarbeidet.   

- OOF er i utgangspunktet positiv til eventuell terrengheving og flytting av stolheisen på 
toppen av skianlegget for å skåne eventyrskogen og Haralds hytte. Dette må behandles 
grundig i reguleringsplanen, og det må tas hensyn til at både støy, støv og trafikkplager 
reduseres til et minimum i anleggsfasen og at opplevelseskvalitetene knyttet til endringer i 
terrenget.   

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

- Ake/skileik og rekreasjonsområde i bunnen av Grefsenkleiva bør vurderes for 
lokalbefolkning på Årvoll og den sterkt voksende Hovinbyen. Det påpekes at 
Grefsenkleiva ligger vesentlig nærmere Årvoll og den nye Hovinbyen enn Trollvann. 
Kunstsnøproduksjon vil styrke et slikt tilbud med sikker snø i store deler av vinterhalvåret. 
Dette kan bidra til mer aktivitet i området.  

- Kunstsnø er gunstig for å sikre et godt skitilbud i marka generelt. Men kunstsnøen kan bli 
liggende lenge utover våren og skape problemer for turgåere og annet friluftsliv. Disse 
flerbruksordningene må det også tas hensyn til. OOF mener derfor at reguleringsplanen 
må se på mulighetene som kunstsnøproduksjon kan gi for å etablere 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 utover våren.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Planarbeidet vil følge plan- og bygningslovens krav til medvirkning, samt at det vil tas kontakt 
med ulike brukergrupper. Det planlegges et medvirkningsmøte hvor alle parter som har sendt inn 
forhåndsuttalelse blir invitert. 

Konsekvensutredningen vil gjøre greie for konsekvenser av inngrep, også for annen bruk av 
området. Kartlegging av friluftsområder vil inngå som et viktig grunnlagsmateriale. 
Naturmangfold er allerede kartlagt, noe som også er et viktig grunnlagsmateriale i 
konsekvensutredningen. To ulike alternativer for plassering av heis vil utredes, der 
Naturvernforslagets forslag ikke har inngrep i gammelskogen. Konsekvenser i anleggsfasen, 
herunder støy, støv og anleggstrafikk, vil også inngå i utredningen.  

Forslagsstiller er klar over utfordringene knyttet til kryssinger av alpinanlegget, der det er størst 
utfordringer knyttet til skiløypa fra Akebakkeskogen. Dette vil utredes i det videre arbeidet der 
det gjøres greier for mulige løsninger og avbøtende tiltak. Se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1). 

Forslagsstiller vil vurdere om det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for tiltaket.  

Det vil legges til rette for naturlig revegetering i området slik at de stedegne artene etablerer seg. 
Det kan imidlertid bli behov for noe planting/såing i bratte områder for at massene skal binde seg 
og unngå/begrense problemer med erosjon. Dette vil vurderes i det videre arbeidet. Det vil videre 
stilles krav om at tilførte masser skal være rene, og ikke ha frø/planterester fra uønskede 
fremmede arter.  

Vannbehov til snøproduksjon vil inngå i konsekvensutredningen, se svar til Bydel Nordre Aker 
(nr. 1).  

Naturvernforbundets forslag til heistrasé med tilhørende terrengheving vil bli utredet grundig, 
inklusive de forhold OOF peker på.  

Forslagsstiller er enig i at kollektivtilbudet bør styrkes, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1). Så 
langt har forslagsstiller ikke lagt opp til økt parkeringskapasitet nederst i Grefsenkleiva.  

Det er ikke vurdert å etablere området for ake-/skileik nederst i Grefsenkleiva siden dette er 
aktivitet som i dag er naturlig å knytte til barnebakken i Trollvannskleiva. Det er også begrenset 
areal her, noe som vil gjøre det vanskelig å kombinere nedfart i alpinanlegget med skileik.  

Ved utjevning av terrenget vil det mange steder bli behov for et tynnere lag med kunstsnø, noe 
som også vil medføre at snøen smelter raskere enn i dag. Men produksjon av kunstsnø samt 
preparering vil føre til et lengre snødekke i alpinanlegget enn utenfor. Dette er en konsekvens av 
alpinanlegg det er vanskelig å unngå.  

 



16. Skiforeningen, 24.05.2019 

Skiforeningen støtter planen om opprusting av alpinanlegget, men synes ikke friluftslivets behov i 
området er godt nok ivaretatt. Skiløypa Akebakkeskogen-Grefsenkleiva krysser Grefsenkleiva 
ved varmestua. Det er en lett tilgjengelig bilfri atkomst med utgangspunkt i bebyggelsen. 
Tiltaksbeskrivelsen omtaler ikke utfordringene i krysningspunktet, til tross for at Skiforeningen 
tidligere har bedt om sikring av skiløypa. Planlagt heisløsning med stolheis fra bunnen av 
Grefsenkleiva innebærer et helt nytt kjøremønster for alpinistene. Planforslaget vil kunne medføre 
mange farlige situasjoner mellom alpinister med høy fart og langrennsløpere som skal krysse 
alpinområdet. Terrengoppfylling ved krysningspunktet vil medføre enda større fart. Atkomsten 
fra Grefsenplatået forbi Grefsenkollen til Lillomarka vil bli meget sterkt og negativt berørt 
dersom løypa blir stengt eller omlagt på en måte som forringer atkomstmuligheter. Skiforeningen 
anbefaler å vurdere broløsning for denne krysningen, da dette er den sikreste og beste løsningen 
for å beholde løypas kvaliteter.  

Turveien/lysløypa nederst i Grefsenkleiva planlegges hevet og flyttet. Det er viktig at det legges 
vekt på å opprettholde turveiens/lysløypas funksjon i en god trasé.  

Det planlegges ny skiløype til toppen av Grefsenkollen. Dette krever god profil og utforming, og 
at løypa holdes atskilt fra alpinbakken. Løypa bør ha en forbindelse med lysløypa nord for 
Trollvann.  

Skiforeningens brakke ved Trollvann planlegges revet. Skiforeningen minner om at brakka ikke 
kan rives uten samtykke fra eier Skiforeningen.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Vedrørende ski-/turløypa fra Akebakkeskogen, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

Forslagsstiller er enig i at omlegging av turvei/lysløype nederst i Grefsenkleiva må gjøre i en god 
trasé slik at funksjonen opprettholdes, og at en ny løype til toppen av Grefsenkollen krever en god 
utforming atskilt fra alpinanlegget. Den bør kobles til nevnte lysløype. 

Det vil bli tatt kontakt med Skiforeningen ang. deres brakke, og hvordan deres behov kan 
opprettholdes på en best mulig måte.  

 

17. Sporveien AS, 20.05.2019 

Sporveien har ingen konkrete merknader til det oversendte forslaget. Det planlegges videre 
utvidelse av kollektivtransporttilbudet, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan 
oppstå. Det er viktig å sikre mulighetene for senere utvidelser.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Tas til orientering. 

 



18. Øvre Disen Vel, 26.05.2019 

Vellet er ikke negativ til en utvikling av Grefsen-/Trollvannskleiva på en måte som ikke er til 
ulempe for deres medlemmer.  

Vellet mener flere alternativer bør utredes, både ut fra klimaspørsmål, hensyn til annen 
friluftsbruk, hensyn til natur og landskap, økonomiske forhold, tilbringerspørsmål m.m. Hvilke 
valgmuligheter har man og hva er konsekvensen av de ulike alternativene? 

Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til kravet om konsekvensutredning av temaene klima-
utfordringer, bevaringsverdier (herunder kulturminner og naturmiljø) og turveier/-løyper og andre 
viktige forbindelser.  

Øvre Disen Vel foreslår å opprette et medvirkningsutvalg med velforeninger, markaorganisasjon-
er og idrettslag til å delta i styringen av prosjektet. Disse kan bidra med lokalkunnskap. Dette for 
å finne de beste løsningene raskest mulig og uten at det blir massive protester.  

Toppunktet for stolheisen i Grefsenkleiva ønskes flyttet i henhold til forslag fra 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, slik at heisen går klar av skogen på østsida av 
slalåmbakken og dermed ikke avdekker uteliggerhytta (Harald Grandes hytte). 

Området er ett av byens mest benyttete nærturområder. Områdets hundremeterskoger brukes i 
utstrakt grad av barnehager og skoler, ikke vare Bjerke bydels barnehager og skoler, men hele 
byens. Området huser en av markas mest verdifulle og opplevelsesrike eventyrskoger. En del 
meget viktige stier og opparbeidete turveier er ikke merket av i kart for tiltaket. Det er viktig at 
disse blir innarbeidet i planen slik at slalåmbakken ikke blir en farlig barriere for turgåere og 
skiløpere på tvers av bakken.  

Massetransporten som vil trengs for å realisere terrenghevingene i toppen og nedre del av 
Grefsenkleiva vil bli en enorm belastning i de tilgrensende boligområder og i hele 
nærskogområder i byggeperioden. Det vil gi trafikkfarlige situasjoner i de smale veiene i tillegg 
til stor støy- og støvbelastning. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt forsalg om å flytte 
toppen av Grefsenåsen for å få til en alternativ heistrasé vil gi et enda større massebehov. All 
transport til/fra nedre del av Grefsenkleiva bør gå via Årvollveien og ikke Østreheimsveien. Det 
bør også etableres fortau forbi Østreheimsveien 24-32, ned til Årvollveien. Østreheimsveien bør 
bli enveiskjørt. Dette vil trygge barns skolevei. Det bør settes innkjøring forbudt i begynnelsen av 
Østreheimsveien, ved nr. 1, og ved Østreheimsveien 22. Det vil si at all innkjøring til eiendom-
mene i området vil skje via Kildeveien, og vil gjøre at det bare er kjøring til eiendommene i 
skoleveien til barna. På denne måten vil også biltrafikken til utfartsparkering gå fra Årvollveien.  

Forslagsstillers tilsvar: 

To ulike utforminger av anlegget vil utredes, se merknad fra Naturvernforbundet (nr. 11). Disse 
vurderes mot dagens situasjon (null-alternativet).  

Det er så langt ikke utført konsekvensutredninger. Det gjøres som en del av planarbeidet. Her vil 
forholdet til natur- og kulturverdier, friluftsliv, klimaendringer osv. inngå.  

Forslagsstiller vil kontakte lokale for å få informasjon om dagens situasjon og diskutere løsninger. 
Dette kan være i form av møter, samtaler eller skriftlig kommunikasjon.  



Forslaget til Naturvernforbundet om å flytte heisen vil utredes.  

Det er et mål at utbedring av alpinanlegget ikke skal medføre at forbindelseslinjer ikke brytes. Se 
for øvrig svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

Forslagsstiller er klar over at det vil bli ulemper i anleggsperioden, og at massetransport har 
negative sider. Forslagsstiller er enig i at Årvollveien er bedre egnet til anleggstrafikk enn 
Østerheimsveien. Dette vil belyses i konsekvensutredningen. Planen legger ikke opp til å etablere 
fortau langs Østerheimsveien eller andre tiltak utenfor foreslått plangrense.  

 

19. Bjerke Storvel, 27.05.2019 

Bjerke Storvel er en paraplyorganisasjon som organiserer alle velforeningene og de fleste store 
bosammenslutningene i hele Bjerke bydel.  

Storvellet stiller seg bak uttalelsen fra Øvre Disen Velforening (nr. 18).  

De synes det er merkelig at det ikke foreligger en konseptvalgutredning i saken. Dette ville være 
en stor fordel for å få til de beste løsningene for alle parter. Innspill må få betydning for valgene 
som tas. Konsekvensutredningen må bygge på lokalkunnskap både om bruk og brukere av 
området, både sommer og vinter.  

Storvellet støtter Øvre Disen Velforenings forslag til trafikkregulering av tilførselsveier til/fra 
parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva (på Årvoll). Løsningen behøver ikke å vente til 
utbyggingen skjer. 

Det er viktig at tilstrømming av vann fra Trollvann til Hovinbekken og Badedammen 
opprettholdes. Det må ikke tappes så mye vann fra Trollvann til snøproduksjon at det ikke blir 
mulig å bade i Trollvann og Badedammen.   

Det bør bygges oppbevaringsmuligheter for ski og annet skiutstyr hvor barn og unge kan leie 
plass for utstyr, slik at de ikke trenger å transportere dette. Dette kan minske transportbehov med 
bil.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Det er ikke krav til konseptvalgutredning i denne saken siden det ikke er Oslo kommune som skal 
stå for investeringene i anlegget. Planprosessen med varsling av planoppstart og offentlig ettersyn 
av planen (inklusive konsekvensutredning) gir mulighet til å komme med innspill. Lokalkunnskap 
vil være en viktig del av grunnlaget for konsekvensutredningen.  

Trafikkregulering, se svar til Øvre Disen Velforening (nr. 18).  

Snøproduksjon med vann fra Trollvann vil ikke fjerne vann fra nedbørfeltet til 
Hovinbekken/Badedammen, men det er en fare for at en større del av vannet fordampes og/eller 
trekker ned i grunnen når vann blir spredd som form av kunstsnø over et større området. Ved bruk 
av vann fra Trollvann til å snølegge Grefsenkleiva vil dette ikke renne tilbake til Trollvann ved 
smelting. Vannbehov til snøproduksjon og vurdering av tilsig til Trollvann vil inngå i 
konsekvensutredningen. Det er ikke ønskelig at bademulighetene forringes av vannuttak.  



Det legges opp til å bygg varmestue nederst i Grefsenkleiva og nytt bygg ved Trollvannskleiva. 
Her er det mulig å legge til rette for oppbevaring av utstyr.  

 

20. Lofthus Havebys Vel, 13.05.2019 

Vellet kan ikke akseptere krysningspunkt for skiløpere på tvers av utvidet hovedbakke i 
Grefsenkleiva. Planforslaget undervurderer sterkt trafikken som allerede er i den kryssende 
skiløypa og den økte trafikken i slalåmbakken som vil komme som følge av utbygging. Langrenn 
og slalåm vil åpenbart være i veien for hverandre. Det må etableres en løsning så slalåmkjørere og 
skiløpere ikke kolliderer. De ønsker at krysningspunktet og utformingen ved heishusene skal 
bestå som i dag. 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 økt press på Solemskogen p-plass og Linderudkollen som utfartsparkering.  

Forslaget fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus om å legge stolheisen inn i hovedbakken på 
Grefsenkleiva virker godt. Forslaget om å fylle opp masse på toppen er ikke godt. Vellet ønsker 
primært at heisene beholdes som i dag og at kryssingen mellom bakkene skjer med «mateheis» 
som nå. Tilkobling til Grefsenkollens p-plass virker greit.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Kryssende skiløype, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1). Forslagsstiller er enig i at det ikke er en 
optimal løsning å lede skiløpere fra Akebakkeskogen ned til bunnen av Grefsenkleiva for en 
kryssing der.  

Naturvernforbundets forslag vil utredes i det videre arbeidet, inklusive oppfylling for å få gode 
fallforhold mellom Grefsen- og Trollvannskleiva. Forslagsstiller merker seg at velforeningen er 
imot oppfylling.  

 

21. Sameiet Ymers vei 17, 24.05.2019 

Det går i dag en flombekk fra marka som treffer sameiets eiendom. Overvann fra marka tas i dag 
inn i en kulvert ved eiendomsgrensa og føres i rør over sameiets eiendom og videre ned til en ny 
kulvert på naboeiendommen Kildeveien 6. Vannet er deretter lagt videre i rør. I perioder med mye 
nedbør og snøsmelting er det betydelig vannføring i flombekken. Vannføringen har økt de senere 
årene. Det etablerte inntaket for overvann på eiendommen har vært fullt utnyttet. Tidligere 
endringer/ombygginger av alpinanlegget synes ikke å ha tatt hensyn til overvannsproblematikk 
med konsekvenser for omkringliggende eiendommer. Konsekvensutredningen bør derfor omfatte 
vurderinger av behovet for tiltak knyttet til håndtering av overvann/flomvann som ledes ned fra 
marka, bl. a. som følge av snøsmelting i alpinanlegget. De viser til NVEs innspill om behov for 
tidlig planlegging av tilstrekkelige fordrøyningstiltak som kan kompensere for økt avrenning.  

Det er i dag etablert en turvei/skiløype som forbinder Akebakkeskogen og omkringliggende 
eiendommer med turvei/skiløype som går fra Stig mot Linderudkollen. Turveien krysser i dag 
alpinanlegget ved varmestua, og er svært mye brukt av folk i nærområdet. Det framgår ikke av 
planskissene om og i tilfelle hvordan denne turveien er tenkt beholdt.  



Forslagsstillers tilsvar: 

Vurderinger av flom vil inngå i ROS-analysen som følger planen.  

Ang. turvei/skiløype, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

 

22. Styret i Grefsenlyst borettslag, 01.05.2019 

Grefsenlyst borettslag ligger i Grefsenkollveien 14 A-E. De har ingen innvendinger til 
planforslaget, men ber 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.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Ang. kollektivtrafikk, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

 

23. Pål Granberg og Trond Aulund, 25.05.2019 

Materialet som er sendt ut beskriver ikke turveier og stiforbindelser som krysser alpinnedfartene. 
Plan- og bygningsetatens stedsanalyse inneholder feil. I kart fra stedsanalysen til etatens område- 
og prosessavklaring er helårs turveier gjengitt som vinterløype. 

Deres 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. De 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. 

De støtter Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt forslag om å etablere turvei fra Akebakken 
på fylling fram til dagens administrasjonsbygning, deretter på bro over den nye nedfarten mot 
Årvoll. De ønsker at reguleringsplanen skiller turgåere fra alpinister i planskilt 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. Det er viktig å opprettholde turveien som starter i 
byggesonen og som er angitt i kommuneplanen som eksisterende hovedturvei. Turveien må sikres 
med broforbindelse med høyt rekkverk i kryssing av alpinnedfarten i Grefsenkleiva. Rekkverk på 
ca. 1,5 m høyde vil gjøre det mulig å kunne benytte broforbindelsen også ved store snømengder 
om vinteren.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Det er riktig at stier/løyper ikke er inntegnet på alle illustrasjoner. Forslagsstiller er imidlertid 
godt kjent med disse. Vi merker oss feil på stedsanalysen, og vil sørge for at det rettes i det videre 
arbeidet.  



Naturvernforbundets forslag vil utredes, se nr. 11. Ang. turvei/skiløype som krysser 
Grefsenkleiva, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

 

24. Tove Engh Hansen og Gunnar Egil Hansen, 26.05.2019 

Senere års bygging og bruk av marka, har medført økt vannføring i bekken som renner fra toppen 
av eksisterende familieløype i Grefsenkleiva og ned til Ymers vei 17 og Kildeveien 6, og videre i 
rør ned mot Årvoll. 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 øvrig anlegg må ikke ledes til bekkeløp. Det må utarbeides en 
konsekvensutredning for avrenning, smeltevann og flom. 

Forslagsstillers tilsvar: 

Overflatevann vil ledes til terreng, som igjen renner til nærmeste bekkeløp. Det vil ikke anlegges 
et eget lukket ledningsnett for dette vannet. Farer knyttet til flom og ev. endrede vannveier vil 
inngå i ROS-analysen. 

 

25. Bjarte Mellemstrand, 20.05.2019 

Det er skissert omfattende naturinngrep. Turveier og stier må flyttes, skog og fjellknauser fjernes. 
Dette medfører flere interesse- og verdikonflikter i det berørte skogsområdet. Man bør i større 
grad søke å bruke det naturlige terrenget i utformingen av traseene. Skogen brukes mye gjennom 
hele året som turområde. Mange gamle furutrær må felles i den planlagte 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. Det bør lages planer for å hindre spredning av 
svartelistete arter. Gammelskogen langs nordsiden av Grefsenkleiva og området sør for 
familieløypa er svært viktig å ta vare på.  

Planområdet må avgrenses slik at uteliggerhytta Haralds bolig kommer godt utenfor. Skogen og 
fjellet må skånes i alle retning er rundt hytta, og den planlagte heistraseen kan ikke gå rett forbi 
kulturminnet.  

Det stilles spørsmål ved behovet for en omfattende utbygging av dagens anlegg.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Utbedring av anlegget vil medføre hogst av både furu og gran, også større/eldre trær. Tysbast er 
ifølge artsdatabanken en livskraftig art, og den har en vid utbredelse i Norge. Forekomstene er 
imidlertid spredt. Vi er ikke kjent med forekomst i Grefsenkleiva, men arten er registrert i 
Almedalen og Akkebakkeskogen, i god avstand fra det varslete planområdet. Det er forøvrig en 
rekke registreringer av tysbast i området Kolås–Årvollåsen.  

Vedr. uønskede arter, se svar til Fylkesmannen (nr. 6).  

Vedr. Haralds bolig/hytte se uttalelse fra og svar til Naturvernforbundet (nr. 11).  



 

26. May Britt Nilsen og Geir Bruarøy, 02.06.2019 

I sørenden av parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva ligger et unnarenn til en gammel 
nedlagt hoppbakke. Unnarennet med tilhørende trær må bli stående. Unnarennet brukes i dag til 
diverse friluftsformål av lokalbefolkningen. Området fungerer også som vern mot støy fra 
alpinanlegget og skaper buffersone mot eksos og støy fra parkeringsplassen. Utvidelse av 
parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva må ikke strekke seg lenger sør enn nordsiden av den 
gamle hoppbakken ved parkeringsplassens sørlige ende. Slik utvidelsen av parkeringsplassen er 
skissert vil den bli liggende svært nær deres soveromsvinduer. De protesterer derfor mot en 
utvidelse så langt sør. Parkeringsplassen bør fortrinnsvis utvides på Oslo kommunes tilgjengelige 
areal mot vest og øst. En slik utvidelse vil kunne utføres enkelt og rimelig uten 
terrengforandringer. Utvidet parkeringsplass må asfalteres for å unngå støvplager. 

Siden vegetasjon har en lyddempende effekt, burde det vært gjort en støyanalyse for beboerne på 
Årvoll, for å vurdere 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.  

Dersom unnarennet fjernes, krever de at fjellskrenten sikres mot utrasing av løsmasser.  

Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva. 
Eksisterende fortau må derfor forlenges fra Østreheimsveien, med samme standard som 
nåværende, fram til selve alpinanlegget og til der selve langrennsløypa/skogsveien begynner. 
Traseen for et slikt fortau må fortrinnsvis anlegges slik at det ikke krysses av biltrafikk inne på 
selve parkeringsplassen. Fortau må opparbeides før anleggsarbeid kan starte. Krav om asfaltering 
av parkeringsplass og forlengelse av fortau må inngå i rekkefølgebestemmelsene.  

Det vil også være behov for å øke parkeringskapasiteten ved Trollvannstua.  

Et oppgradert og forbedret alpinanlegg er etterlengtet, og ønskes velkommen. Det er bra at 
kommunen oppgraderer alpinanlegget med varmestue, utvidet parkeringsplasser m.m. så lenge 
dette ikke genererer ulemper for tilgrensende naboer og (øvrige) brukere av marka. Kryssing av 
alpine nedfartsløyper og langrennsløyper må løse for å unngå ulykker og konflikter mellom 
langrennsløpere/turgåere og alpinister.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Det er så langt ikke sett detaljert på utforming/utvidelse av parkeringsplassen nederst i 
Grefsenkleiva, men parkeringsarealet vil ligge på Oslo kommunes eiendom. Terrenget ved det 
nevnte unnarennet er bratt, slik at det nok er vanskelig med en utvidelse inn i terrenget her. Dette 
vil vurderes i det videre arbeidet, og vi noterer oss betydningen av det gamle unnarennet.  

Hvorvidt planforslaget vil gi særlig økt trafikk til bunnen av Grefsenkleiva vil inngå i 
utredningen. Så lenge de ikke legge opp til økt parkeringskapasitet vil trolig trafikkveksten bli 
liten.  



Vedr. fortau, se svar til Øvre Disen vel (nr. 18). Det er ikke tatt stilling til dekke på 
parkeringsarealer som inngår i planen, men det kan være aktuelt å sikre det gjennom 
reguleringsbestemmelser.    

Det vil utføres støyberegninger knyttet til snøproduksjon. Det tas ikke hensyn til vegetasjon ved 
disse beregningene, slik at en ev. dempende effekt vil komme som et positivt tillegg.  

I det videre arbeidet vil parkeringskapasiteten ved Trollvann vurderes. Foreløpige skisser viser en 
ny parkeringsplass her.  

Vedr. kryssende løyper og stier, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

 

27. Lynn Rosentrater, 26.05.2019 

Gjeldende kommuneplan angir størsteparten av planområdet som aktivitetssone innenfor 
arealformålet landbruks-, natur og friluftsformål, mens Trollvann er avsatt til bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone. Dagens regulering for hele planområdet sikrer således et 
godt, sammensatt rekreasjonstilbud.  

Planområdet dekker en del av marka som i dag fungerer som et nærmiljøanlegg for folk som bor 
på Årvoll, Lofthus, Disen og Grefsen. Området er i bruk til ulike aktiviteter hele året. 
Reguleringsforslaget forsøker å transformere området til et kommersielt vintertilbud for hele 
Oslo. Forslaget gir fordeler til vinteridrett og næring, og skaper konflikter med de uorganiserte 
aktivitetene som foregår i området til alle årstider.  

Det er bekymringsfullt at traseen fra Akebakkeskogen forbi den nåværende varmestua i 
Grefsenkleiva har uteblitt fra tiltaksbeskrivelsen. Denne må videreføres og sikres en trygg 
kryssing av alpinanlegget.  

Videre er Rosentrater svært skeptisk til omdisponeringen av Trollvann. Bademulighetene i 
Trollvann til trolig bli ødelagt dersom reguleringsplanen for alpinanlegget blir realisert. 
Vannstanden vil bli lavere hvis Trollvann reguleres som vannkilde for snøproduksjon i et utvidet 
alpinanlegg.  

Å legge til rette for aktivitet som kan foregå få måneder i året er ineffektiv ressursbruk og et 
brudd på både bærekraft- og flerbruksprinsippet i markaloven. 

Klimaendringer vil gjøre det vanskeligere både å drifte skianlegget og produsere kunstsnø.  

Planen virker lite gjennomtenkt i forhold til kommunens overordnete planer og strategier. 
Forslaget ligger i kommuneplanens arealdel innenfor aktivitetssone for Grefsen- og 
Trollvannskleiva. Forslaget innebærer terrengarbeider, oppfylling av nedfartene med masser og 
avskoging. I forbindelse med vedtak av ny kommuneplans samfunnsdel pkt. 22 ber Bystyret om 
at aktivitetssonene fra gjeldende kommuneplan fjernes i revisjon av arealdelen, og at det i 
mellomtiden ikke gis tillatelse til større inngrep i disse områdene.  

Gjennomføring av den foreslåtte detaljreguleringen vil føre til nye klimagassutslipp på grunn av 
avskoging, nye parkeringsplasser m.m. Kommunen har på den annen side et mål om å redusere 
klimagassutslippene med 95 % innen 2030. Mengden masse som trengs for terrengoppfylling og 



tilkjøring av massene til planområdet vil formodentlig utfordre kommunens målsettinger for 
tungtransport i Oslo. Det vises i den forbindelse til Oslos Klimastrategi mot 2030, der kommunen 
satser på effektivisering av vare- og nyttetransport samt krav på utslippsfrie bygge- og 
anleggsvirksomheter.  

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

Planforslaget må redegjøre for skianleggets økonomiske levedyktighet på sikt i lys av 
klimaendringer. Tiltakene i detaljreguleringsforslaget må forenes med kommunens vedtak om 
plantiltak i Marka samt de ambisiøse strategiene for en utslippsfri og klimarobust by.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Planforslaget vil stadfeste dagens bruk, samt å legge til rette for en utvikling av alpinanlegget. Det 
er et mål at annen bruk ikke skal bli skadelidende av dette. Tiltakshaver er klar over kryssingen i 
Grefsenkleiva, og vil videreføre denne (se svar til Bydel Nordre Aker, nr. 1). Planforslaget vil 
ikke ta sikte på en endringer av Trollvann. Hvorvidt det må tas mer vann fra Trollvann enn i dag 
vil inngå i utredningsarbeidet. Ved terrengarbeider som retter ut ujevnheter vil snøbehovet bli 
mindre, mens en utvidelse av nedfarter naturlig nok vil øke behovet.  

Forslagsstiller mener at planen er innenfor formålet i markaloven. Det er også gitt tillatelse til å 
starte planarbeidet av Fylkesmannen.  

Klimaendringer, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1). 

Forslagstiller kan ikke se at reguleringsarbeidet er i strid med overordnete planer og strategier. 
Området er i dag innenfor en definert aktivitetssone. I Klima- og miljødepartementets stadfesting 
av kommuneplanen (av 16.01.2018) heter det:  

I aktivitetssonene tillates tilretteleggingstiltak med formål å legge til rette for friluftsliv og fysisk 
aktivitet som tradisjonelt har vært utøvd i Marka og som følge av krav til topografi og areal har 
en naturlig arena i Marka. Dette innebærer at anlegg som for eksempel ballbinger, golfanlegg og 
fotballbaner ikke tillates i aktivitetssonene. Dersom det ønskes å føre opp bygninger eller å 
gjennomføre vesentlig terrengbearbeiding eller større tilretteleggingstiltak, skal dette forelegges 
Fylkesmannen som en ordinær dispensasjonssak, eventuelt fremmes gjennom en reguleringsplan 

Alpinanlegget har vært i området er mange år, og har et krav til topografi og areal som gjør at det 
må ligger i marka. Det utarbeides nå en reguleringsplan, slik at kravene til departementet etter 
forslagsstiller ser opprettholdt.  

Alle tiltak har klimagassutslipp, men det er mulig å stille krav til entreprenør vedr. fossilfri 
byggeplass. Når det gjelder masser er det riktig at det i dag medfører klimagassutslipp knyttet til 
transport siden det brukes fossilt drivstoff på biler og maskiner. Bruk av masser i dette området 
vil imidlertid gi mulighet til mindre klimagassutslipp i Oslo siden det er kort avstand fra 
infrastrukturprosjekter med store masseoverskudd (Fornebubanen, Ny vannforsyning Oslo). Per i 
dag finnes det ikke mottak for disse massene i Oslo, og de må transportere langt til lovlig mottak, 
f.eks. i Drammen. Ved å frakta noen av disse massen til dette området vil klimagassutslipp gå ned 



sammenlignet med transport til Drammen eller Hønefoss. Men det er riktig at massetransport vil 
gi ulemper i området.  

Forslagsstiller er i dialog med Fylkesmannen vedr. verneforslaget, se svar til Fylkesmannen (nr. 
6). Hvorvidt hele eller deler (jf. verneforslaget) av Trollvann skal innlemmes i vernet blir en del 
av fylkesmannens vurdering.  

Det planlegges ikke å undersøke økonomien i skianlegget som en del av planarbeidet.  

 

28. Grete Sørnes og Hans Erik Karlsen, 27.05.2019 

Ny bakke fra Grefsenkleiva kommer i konflikt med eksisterende skiløype fra 
Akebakkeskogen/Lofthus via dagens kafé i Grefsenkleiva og mot Linderudkollen. Denne 
skiløypa møter skiløypa fra Årvoll. Skiløypa fra Akebakkeskogen og Lofthus er mye brukt om 
vinteren, og vil bli liggende midt i alpinbakken. Den vil bli farlig å bruke når det legges ny 
alpinbakke på tvers. Skiløypa må legges i bru over alpinbakken.  

Området som er foreslått vernet som friluftsområde må ikke berøres av utbyggingen. Området 
inneholder unik gammelskog med stor artsrikdom. Skogen må ikke hogges ned. Naturvernet må 
telle mer enn utvidelse av et alpinanlegg. Området ble kartlagt og verdivurdert høsten 2018, og 
ble da vurdert som verneverdig etter kriteriene for vern av friluftsområder. Vernearbeid er varslet. 
Fylkesmannens arbeid med dette støttes. Det er overlapp mellom verneområdet og planområdet 
for alpinanlegg. Den nye stolheisen må ikke anlegges i verneområdet.  

Forslagsstillers tilsvar: 

Ang. konflikt med skiløype/turvei, se svar til Bydel Nordre Aker (nr. 1).  

Forholdet til gammelskogen vil inngå i konsekvensutredningen, og Naturvernforbundets forslag 
uten inngrep i gammelskogen vil utredes som ett alternativ. Forslagsstiller er i dialog med 
Fylkesmannen vedr. verneforslaget, se svar til Fylkesmannen (nr. 6).  

 


