Til organisasjonene: Alpinanlegg i Trollvanns- og Grefsenkleiva
Dette er en kort oppsummering av tiltaket, med noen hovedmomenter fra PBE, NOA, OOF og
Skiforeningen som dere kan bruke til inspirasjon eller hjelp i høringsskrivingen. Noe er klippet rett ut
av teksten fra tiltaksbeskrivelsen, men saken er forhåpentligvis komprimert og gjort noe mer
oversiktlig. Noen argumenter fra Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) og Oslo og Omland
Friluftsråd (OOF) er også inkludert – og vi anbefaler alle som skal svare på høringen å vurdere å støtte
opp under disse om dere finner at de samsvarer med deres syn på saken.
Bakgrunnen for søknaden er at dagens anlegg og infrastruktur er utdatert. Oslo kommune er grunneier –
men det er Oslo Skisenter som drifter alpinbakkene. Bymiljøetaten jobber med en detaljreguleringsplan
som skal stadfeste den faktiske bruken av området. Detaljreguleringen utløser krav om
konsekvensutredning. Samtidig har Fylkesmannen igangsatt oppstart av en verneprosess for en
eventyrskog og «uteliggerhytta» som delvis overlapper med planområdet. Området ble i forbindelse
med PBEs stedsanalyse fra høsten 2018 vurdert verneverdig etter kriteriene for vern av
friluftslivsområder etter markaloven § 11. PBE ønsker at området med eventyrskog (Figur 9) innlemmes i
planområdet for å sikre vern. Den planlagte heistrasé for alpinbakken (Figur 1, Figur 5) vil kutte rett over
hulveien som i dag leder til hytta.
OOF mener at det er spesielt viktig å sikre dette området med eventyrskogen og at en under
reguleringsplanarbeidet gjør grundige registreringer og vurderinger av planområdet og dets avgrensing.
De påpeker også at Grefsenkollen og Trollvann-området er et mye brukt friluftsområde med mange
kvaliteter. Det er derfor viktig at en i reguleringsplanen utreder friluftslivet på en grundig måte. De
foreslår også at det etableres en miljøoppfølingsplan for området, som sikrer at viktige ferdselsårer og
friluftslivets interesser ivaretas.
Naturvernforbundet foreslår å flytte den ene heistraseen som er planlagt i Grefsenkleiva (Figur 10) for å
skåne sydlige delen av eventyrskogen. OOF støtter også dette forslaget, som vil medføre at stolheisen i
liten grad berører eventyrskogen og unngår at Haralds hytte med de omkringliggende geologiske
formasjoner, blir berørt.
Skiforeningen påpeker spesielt at skiløypa «Akebakkeskogen – Grefsenkleiva» ikke er nevnt i
tiltaksbeskrivelsen (Figur 6, Figur 7). Skiløypa krysser i dag Grefsenkleiva ved «Varmestua Grefsen», og
den nye planlagte heistraseen vil krysse rett over denne. Kommunen har stilt seg negative til løsninger
som bro eller undergang, men ønsker heller å endre bakkeprofilen slik at farten senkes ved krysningen.
Skiforeningen påpeker at tiltaksbeskrivelsen tvert imot viser en terrengendring som vil flate ut området
og medføre større fart. Tiltaksplanen sammensvarer altså ikke med det kommunen sier. Adkomsten fra
Grefsenplatået forbi Grefsenkollen til Lillomarka ville bli meget sterkt og negativt berørt dersom denne
løypa blir stengt eller omlagt på en måte som forringer nevnte adkomstmuligheter. Skiforeningen
anbefaler kommunen til å se på en bro-løsning for denne krysningen

1

Alpinanlegg i Trollvanns- og Grefsenkleiva – Tiltaksbeskrivelse ved
planoppstart, Multiconsult
Det er gjennomgående noe forvirrende og uklar illustrering av tiltakene i tiltaksbeskrivelsen til
Multiconsult. Det er også en del manglende bruk av nordpil på bilder, samt misvisende topografisk
fremstilling, noe som kan gjøre det krevende å skjønne hva illustrasjonene egentlig viser og innebærer.
Tiltaket:








Nye heiser.
Nytt snøproduksjons- og lysanlegg.
Ny varmestue i bunnen av Grefsenkleiva og nytt driftsbygg/varmestue ved Trollvann.
Utformingen på både Trollvanns- og Grefsenkleiva anses å være uhensiktsmessig. Det planlegges
derfor terrengarbeid for planere og jevne ut fordypninger og stigningsforhold.
Utvidelse av parkeringsmuligheter ved trollvannstua.
Mulig flytting av eksisterende transformatorstasjoner.
Mulig åpning av bekk ved parkeringsplass ved Grefsenkleiva.

Figur 2: Overlapp planområdet og foreslått verneområde.
«Alpinanlegg i trollvanns- og Grefsenkleiva –
Tiltaksbeskrivelse ved planoppstart», s.14 - Multiconsult

Figur 1: Forslag til hovedgrep, «Alpinanlegg i trollvanns- og
Grefsenkleiva – Tiltaksbeskrivelse ved planoppstart», s.4 Multiconsult
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Trollvannskleiva
To nedfarter, Trollvannskleiva til
venstre på Figur 3, og Barnebakken til
høyre (grønn strek). De har i dag hver
sin tallerkenheis (kalt Trollvann 1 og 2)
med tilhørende tekniske bygg.
Heisen Trollvann 1 erstattes med én
fireseters stolheis. For at både
Trollvannskleiva og Barnebakken skal
kunne benytte denne heisen må det
gjøres terrengarbeider (påfylling av
masser) øverst i bakken mellom de to
nedfartene. Toppunktet i
Trollvannskleiva heves med ca. to
meter.
I tillegg ønskes det å etablere
langrennsløype til toppen av
Grefsenkollen. Denne legges fra
Trollvanns-området og opp langs
Barnebakken og til toppen av
Grefsenkollen.
Parkeringsplassen ved Trollvannsstua er
på ca. 4 dekar, og har plass til mellom
100 og 150 biler. Dagens
parkeringsplasser benyttes av
Figur 3: Nedfart Trollvannskleiva, «Alpinanlegg i trollvanns- og Grefsenkleiva langrennsløpere og turgåere i tillegg til
– Tiltaksbeskrivelse ved planoppstart», s.5 - Multiconsult
besøkende i anlegget.

Figur 4: Illustrasjon fra PBEs Stedsanalyse
fra 2018, s.3. Langrennsløype markert gult,
ny heis blå. Utvidelser av bakken skravert
grønt i kantene til bakken.
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Grefsenkleiva

Figur 5: Før-etter illustrasjon av ønsket tiltak Grefsenkleiva. «Alpinanlegg i trollvanns- og Grefsenkleiva – Tiltaksbeskrivelse ved
planoppstart», s.11 - Multiconsult

Dagens to tallerkenheiser ønskes erstattet med én stolheis fra bunn av bakken til det høyeste punktet på
kote 372. For å få gode stigningsforhold for skikjøring heves terrenget rundt topp-punktet med 3 til 4
meter. Siden det er smalt nederst i anlegget må dette området da utvides - nordøst mot turvei/lysløype
– inn i området med eventyrskog og flere gangstier (Figur 6) som ikke er merket på illustrasjonene til
Multiconsult (Figur 5). Skiløypa «Akebakkeskogen – Grefsenkleiva» krysser også dagens bakke her (Figur
7), men er heller ikke synliggjort på illustrasjonen til multiconsult (Figur 5).
Midt i Grefsenkleiva ligger det også fire bygg og en plasthall tilknyttet alpinbakken, blandt dem
“Varmestua Grefsen”, som ikke kommer godt frem på illustrasjonen her. Disse ønskes revet. Begge
dagens bakker tenkes også å utvides med ca 20 meter.

Figur 7: Illustrasjon av skiløypa «Akebakkeskogen –
Grefsenkleiva», fra Skiforeningens.

Figur 6: Illustrasjon fra PBEs
Stedsanalyse fra 2018, s.7. Viser
stier og turveier i området, røde
og blå stiplede linjer.
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Toppområdet
Det er et ønske om å utvide den smale passasjen mellom de to kleivene. Dette vil medføre avskoging på
østsiden. Det legges opp til en bredde-utvidelse på ca. 10 meter. For at de som kommer opp med denne
heisen også lett skal kunne ta seg til Trollvannskleiva heves terrenget tre til fire meter på toppunktet.
Mangelfull tengforklaring på før/etter bilde (Figur 8). Vinklingen bildet er tatt i er også misvisende med
tanke på bakkehelning og topografi. Det ser for eksempel ut som eksisterende heis går nedover. Viser
heller ikke eksisterende heis opp grefsenkleiva.

Figur 8: Før-etter illustrasjon av toppområdet
Grefsenkleiva. «Alpinanlegg i trollvanns- og
Grefsenkleiva – Tiltaksbeskrivelse ved
planoppstart», s.8 - Multiconsult
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Stedsanalyse Grefsenkollen og Trollvann – Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten (PBE)
Stedsanalysen er fra 03.09.2018. I den skriver PBL at det vil være hensiktsmessig å utvide deler av
planavgrensningen mot nordøst, slik at den registrerte eventyrskogen kan innlemmes i planområdet og
vernes.
Fra teksten: PBE vektlegger i tillegg at omarbeiding og utvidelse av eksisterende terreng, i minst mulig
grad skal eksponere eller forringe den verneverdige eventyrskogen og andre berørte naturtyper av
B-verdier. De anbefaler at dagens turveiforbindelser og øvrige koblinger tas i bruk og styrkes, slik at
planinitiativet gir bedret fremkommelighet. Plantiltak må også bidra til å redusere konflikter
mellom gående, løpere og andre brukere av alpinanlegget og nærliggende turveier.
Det bør tilrettelegges for tiltak som kan bedre kollektivtilgjengeligheten i området, fremfor
å kun utvide parkeringskapasiteten.

Figur 9: Anbefalingskart fra PBEs stedsanalyse fra 2018, s.12

PBE anbefaler altså å ikke utvide bakken nede mot øst, men heller ivareta og styrke eksisterende
turveiforbindelser.
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Alternativt forslag heistrasé – Naturvernforbundet Oslo og Akershus
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) har kommet med et alternativt forslag til heistrasé opp
Grefsenkleiva, som vil skåne den sørlige delen av eventyrskogen. Ved å flytte toppunktet for den nye
heisen ca. 80 meter mot sørvest og ved å fylle opp terrenget 6-7 meter på det nye toppunktet, vil man
kunne oppnå fall i begge retninger, samtidig som heistraséen holdes innenfor dagens fysiske avgrensing
av alpinanlegget.

Figur 10: Alternativt forslag til heistrasé fra Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA). Nytt traséforslag i oransje, gammelt i
stiplet svart strek.
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