


Agenda 
Grefsenkleiva varmestue, mandag 20. oktober kl 1800 – 20.00 

Informasjon om OL-saken og byrådets foreløpige 
oppdrag 

Hensikten med møtet 

Planprosessen og plankrav 

Oslo Skisenter; planer om utvidelse av anlegget 

Lokalidrettens behov 

Kommentarer fra friluftslivet og velforeninger 

Kommentarer fra andre 

Evt. befaring 
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Deltakere (innmeldt) – takk til alle! 

• Oslo Idrettskrets 

• Oslo Skikrets 

• Kjelsås IL 

• Årvoll IL 

• Årvoll Eiendom 

• Oslo 2022 

 

• Lillomarkas Venner 

• Samarbeidsutvalg for 

friluftsliv 

• Naturvernforbundet 

• Bymiljøetaten 

• Bjerke Storvel 

• Øvre Disen vel 

• ISU bydel Bjerke 



Grefsenkollen – Oslo Skisenter 

- Informasjon om OL saken 



Byrådet vil arbeide for å realisere følgende prosjekter uten 
OL/PL: 
• Utvikling av områdene Breivoll, Kjelsrud, Økern og Ulven. 
• Stubberud, ishockey transformert til flerbrukshall. 
• Jordal, ishockey 
• Valle Hovin, skøytehall 
• Mortensrud, treningshall hockey 
• Grønmo, skianlegg/aktivitetspark tilrettelagt for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Grefsenkollen, utvidelse av dagens anlegg 
• Planfrie kryss Vindern og Slemdal, samt oppgraderinger på 
T-banenettet. 

Pressemelding fra Byrådet i Oslo 

- 01.10. 2014 



Generell informasjon 

Hensikt med møtet 

Planprosessen 

Regulering i Marka 

Tillatelse fra Fylkesmannen 

RIPP prosess startet/innmeldt til PBE 

Hva skal utredes: 

Miljø, friluftsliv, naturverdier, adkomst, parkering 

 



Oslo Skisenter - informasjon 

Forslag til utvidelse (se kart) 
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Lokalidrettens behov 
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Utvidelse av Oslo Skisenter 

Lokalidrettens behov 

Foto: Kristine Nyborg 



Flere bydeler med barn og unge favner naturlig til Oslo Skisenter (Flest i 

Norge) 

Ubalanse tilbud/etterspørsel for Oslo Skisenter 

Dermed bruk andre skianlegg både til trening (Storslalåm/Park) og fritid  

Detter fører til høye kostnader, stor tidsbruk og hemmer rekruttering 
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Oslo Vinterpark 

Oslo Skisenter 

Oslo Skisenter – Brukere  



 Befolkningsvekst medfører økt behov for anlegg 

40-50.000 barn og unge i alderen 6 til 18 år favner naturlig til Oslo Skisenter.   

Veksten forventes å fortsette og da spesielt for aldersgruppen 6-18 år med  

en vekst på i overkant av 40 prosent frem til 2023 
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Lokalidrettens behov/Oslo Skikrets 

Lengre nedfarter og med større fallhøyde for å trene Storslalåm 
og Telemark. 
 

Forbedret park for å trene Freestyle 
 

Større kapasitet i anlegg, dvs. flere nedfarter og heiskapasitet 
 

Nedfarter med alle vanskelighetsgrader  
 

Involvering i videre prosess – vi ser kun muligheter  
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Kommentarer 

 

- friluftslivet 

- velforeninger 

- andre 



Oppsummering 

Oppsummering med hensikt å gi til 

beslutningstakere i kommunen 

Referat sendes til deltakere  


