
 

Grefsenåsen – for hvem? 
Det legges planer for en kraftig utvidelse av Grefsenkollen skisenter. Lillomarkas 
venner etterlyser en helhetlig totalplan for Grefsenåsen, der alle brukergruppers 
interesser blir synliggjort og tatt hensyn til. 

Vi leser om storstilte planer for Grefsenkollen skisenter, bl.a. i Aftenposten 13. november og 
Akers Avis Groruddalen 15. november. Et alpinsenter i denne delen av marka er flott og 
bidrar til mangfoldet av aktiviteter, men vi må ikke glemme at Grefsenåsen også er 
inngangsporten til marka for en stor gruppe turgåere. Grefsenåsen er en del av Lillomarka, 
som strekker seg som en halvøy ut i tett bebygget område. Den er dermed et mye benyttet og 
svært sårbart friluftsområde. For flere tusen mennesker er dette den nærmeste innfallsporten 
til marka. Åsen er også ”hundremetersskog” for en rekke barnehager og omkringliggende 
skoler, som bruker området som undervisnings-, utflukts- og opplevelsesområde. Gjennom 
området går alle stiene som bringer folk som bor rundt sørenden av Grefsenåsen inn i resten 
av Lillomarka. Den eneste gjenværende skiløypa som leder turgåere videre inn i marka 
krysser faktisk oppbremsingsområdet i alpinanleggets nedre del. Dette er konfliktfylt og 
innebærer en sikkerhetsrisiko for både turgåere og alpinister. Alpinanlegget er også en 
barriere som vanskeliggjør ferdselen for turgåere i barmarksperiodene sen høst og tidlig vår, 
da anlegget fremdeles er i drift, mens turgåere flest går på beina. En utvidelse av anlegget vil 
forsterke denne konflikten. Dersom vi ønsker at beboere i nærområdet rundt Grefsenåsen 
fortsatt skal ha tilgang til marka i vintersesongen, uten å måtte benytte bil, må denne ski- og 
barmarksløypa sikres. 

Selve anleggsområdet er i dag omgitt av verdifull natur. Mellom bakkene og den såkalte 
Familieløypa er det i dag et stort skogsområde. Dette er et mye brukt opplevelsesområde med 
tilhold av elg og rådyr vinterstid. Det har også en rik flora med forekomster bl.a. av orkideene 
brudespore og nattfiol. 

Det er nærliggende å tenke seg at en utvidelse av anlegget vil medføre en forlengelse av 
skitrekket til åsens høyeste punkt. Dette vil endre åsens vegetasjonsbilde for turgåere, og ikke 
minste endre byens grøntprofil sett fra store deler av Groruddalen. 

Grefsenåsen er et verdifullt friluftsområde som allerede i dag må tåle inngrep langt over 
smertegrensen. Lillomarkas venner kan ikke akseptere ytterligere inngrep som forringer 
områdets bruksverdi som turterreng uten at det på forhånd er gjennomført en reell analyse av 
de mange interessene i området. Tidligere i høst gikk bydelsutvalgene i de berørte bydeler, 
Nordre Aker og Bjerke, av samme grunn imot en omregulering av et større areal rundt 
alpinanlegget til idrettsformål. Vi mener at en videre behandling av arealplaner og tiltak i 
Grefsenåsen må stilles i bero til det foreligger en grundig dokumentasjon, analyse og 
synliggjøring av alle de ulike brukergruppers interesse i området. 

 

På vegne av styret i Lillomarkas venner 

Elin Langsholt 


