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UTTALELSE TIL OPPGRADERING AV LINDERUDKOLLEN 
IDRETTSANLEGG 
 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) viser til tilsendt skisseprosjekt for oppgradering av 
hoppanlegg og løyper i Linderudkollen idrettsanlegg samt prosjektmøter.  
 
På bakgrunn av informasjon fra møter og tilsendt materiale sender vi som nevnt før jul 
noen bemerkninger til planene. Denne uttalelsen har OOF utarbeidet i samarbeid med og 
støttes i sin helhet av Oslo Elveforum og Lillomarkas venner, heretter kalt 
organisasjonene. 
 
Skiløyper 
Nye skiløypetraseer som kommer i konflikt med eksisterende merkede/umerkede stier 
aksepteres ikke nord og øst for veien mellom Linderudkollen og Lilloseter. 
Organisasjonene er inneforstått med at knappe 1.4 km av foreslåtte 4 km skiløype må 
oppgraderes. Det bes om at det tas estetiske hensyn både under bygging og utforming 
for å beholde friluftslivskvaliteten både sommer og vinter. Organisasjonene har brakt i 
erfaring at en ny sløyfe må lages nordøst da eksisterende sving er for krapp. 
Organisasjonene kjenner ikke til hvorvidt det er gjennomført en vurdering av å svinge 
løypa vest rett nord for hoppbakkene. Denne løsningen kan være et alternativ til 
foreslåtte trasé. Organisasjonene ønsker å ta del i valg av trasé der denne foreslås å gå 
utenom allerede eksisterende løype.  
 
Behovet for vann må avklares, konsekvenser analyseres og en eventuell konsesjon 
søkes 
I følge skisseplanen vil oppgraderingen medføre behov for 1700 – 1800 l/min til 
snøproduksjon i skiløyper og hoppbakker. I dag hentes vann til snøproduksjon fra 
Svartputten/Kapteinsputten.  Prosjektet forutsetter overføring av vann fra Langevann, 
alternativt Kringla, noe som utløser konsesjon, jf. vannressurslovens § 8. Vassdragene i 
Oslomarka er forøvrig vernet etter Verneplan I for Vassdrag av hensyn til friluftslivet. I 
tillegg drenerer Langevann/Kringa ut i Maridalen Landskapsvernområde (og 
småvannene ved Kringla), slik at uttak også må ta hensyn til virkninger i dette 



verrneområdet. Langevann er et idyllisk vann mye brukt til friluftsliv og bør forbli 
uberørt. Vi går i mot at det skal tas vann fra Langevann. Dersom det skal overføres vann 
fra en av vannene anbefales Kringla som alternativ der vannledningen kan føres i 
skiløypa for å redusere inngrep. Konsesjonsspørmålet må være avklart før prosjektet 
føres videre. 
 
På møtet i prosjektgruppa den 20. desember informerte Kultur- og idrettsetaten om at 
det ikke var planer om søke konsesjon. Vannuttaket ble foreslått dekket av økt uttak fra 
Svartputten. Det fremkom også at det er endringer i planen på hvilke oppgraderinger 
som skal finne sted, slik at opprinnelig estimert vannbehov til snøproduksjon reduseres. 
Det er uklart for organisasjonene hvilke planer det dreier seg om og hvor stort vannuttak 
det utløser. En økning av vannuttak vil kunne kreve konsesjonsbehandling. Svartputten 
og de omkringliggende Kapteinsmyrene  er Hovinbekkens øverste kilde. Et økt uttak fra 
Svartputten vil kunne senke vannstanden i Svartputten og de omkringliggende myrene 
og redusere natur- og friluftslivskvaliteten. Et uttak på opptil 1800l/min fra Svartputten 
med et nedsalgsfelt på rundt 0.2 km 2 kan avhengig av værforholdene, dreie seg om et 
uttak som er større enn hele vintertilsiget til tjernet. Norge er i gang med å innføre EUs 
vanndirektiv der vi forplikter oss til å tilbakeføre alt vann til naturtilstand innen 2016. 
(naturtilstand vil si tilnærmet uberørt). En forringelse av den økologiske vannkvaliteten i 
området vil være et tilbakeslag for innføring av vanndirektivet. Det vil derfor være svært 
viktig å kartlegge konsekvenser av økt vannuttak i Svartputten uavhengig av 
konsesjonskrav. 
 
Organisasjonene fraråder at prosjektet videreføres og det søkes om spillemidler uten at 
det finnes en oversiktlig plan for hvordan det skal fremskaffes tilstrekkelig vann til 
snøproduksjon for planen i sin helhet og analyser av konsekvenser for natur og 
friluftsliv. Det vil være svært uheldig for idretten dersom det settes i gang med en 
oppgradering av idrettsanlegget der man ikke enda har løst en miljøforsvarlig 
vanntilførsel til snøproduksjon.  
 
Det bes om skriftlig oversikt over oppdaterte planene før saken tas videre. De nye 
planene må inneholde informasjon om behovet for vann og en utredning av 
konsekvenser av vannuttak på natur og friluftsliv. Konsekvensanalysene forutsettes 
gjennomført av personer med fagkompetanse.  
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