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OSLO SKISENTER – ENDRETE PLANE – FORESPØRSEL OM MØTE 

Organisasjonene bak dette brevet ber om et møte med byrådsavdelingen vedr. endrede planer 
for regulering og modernisering av alpinanlegget i Grefsenåsen. 

 

Bakgrunn 

På befaring i bakken i vår regi i går, møtte vi eieren av Oslo Skisenter, Peer Bakke, som 
fortalte at planarbeidet for anlegget nå er stoppet, og at det tas sikte på å utarbeide en 
vesentlig mindre plan enn den som Bymiljøetaten har utviklet. Han skisserte følgende: 

 At det ikke vil bli regulert en ny nedfart fra dagens varmestue og ned til parkeringen 
på Årvollsiden 

 At det blir en fortsatt delt heisløsning i Grefsenkleiva, slik at bruken av 
skiløypa/turveien fra Akebakkeskogen kan opprettholdes uhindret 

 At den nye skiheisen (en stolheis med vesentlig større kapasitet) blir lagt i dagens trasé 
 At eventyrskogen opprettholdes uberørt 
 At Trollvannskleiva holdes innenfor eksisterende fotavtrykk 
 At Familiebakken holdes innenfor eksisterende fotavtrykk 

Bakke framholdt videre en forståelse for at organisasjonene har opplevde seg som utestengt 
fra Bymiljøetatens planarbeid. For Skisenteret var nå det aller viktigste å få på plass en regu-
leringsplan, slik at utbedringsarbeider og etablering av nye heiser kunne komme i gang fort. 
De tok til etterretning at Byrådet ville ha en nedskalert plan, med de skisserte løsningene. 

 

Ønske om medvirkning 

Organisasjonene deler Skisenterets ønske om raskt å få på plass en reguleringsplan som 
foretar hovedavveiningene mellom friluftsliv/naturvern og idrett/tilrettelegging, og ser de 



skissert løsningene som et svært godt utgangspunkt for å komme fram til en løsning som både 
begge sider kan enes om. Vi deler Bakkes synspunkt om at det har vært uheldig for saken at 
Bymiljøetaten har gjennomført en så lukket prosess, og forventer nå å bli trukket aktivt med i 
utarbeidelse av den nye og nedskalerte planen. 

 

Vi ber derfor om et snarlig møte med byrådsavdelingen for en nærmere orientering om 
nedskaleringen av planene og diskusjon om rammene for det nye planarbeidet 
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