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Forord
Marikollen idrettspark ligger i Fjerdingby i Rælingen kommune. Idrettsparken 
har lange tradisjoner innenfor flere idretter både sommer og vinter. Marikollen 
ligger i ytterkant av Østmarka og er dermed også en viktig innfallsport for turer 
i skog og mark. Rælingen ski- og fotballklubb har de siste årene hatt en økende 
medlemsmasse og interessen for idrettsanlegget har hatt en oppsving. Både 
idrettsklubbene som holder til i Marikollen og Rælingen kommune ønsker derfor 
å imøtekomme den økende interessen ved å videreutvikle dagens anlegg.

Arbeidet har vært ledet av Rælingen kommune ved Kultursjef Kirsten Hauso. 
Øvrige deltakere fra kommunen har vært Trine Lise Vinje, Arve Weng, John 
Hage og Eivind Glemmestad. Rælingen kommune har engasjert Grindaker AS 
landskapsarkitekter ved Geir Pettersen og Christina Sæter til å utarbeide nytt 
forprosjekt og reguleringsplan for Marikollen idrettspark. I arbeidet med utform-
ing av alpinbakker, snøproduksjon og heiser har Grindaker med seg Norwegian 
Snow Consulting AS ved Geir Ødegård Olsen. For langrenn hadde Grindaker 
med seg Hermod Bjørkestøl som spesialrådgiver (i skisseprosjektet, videreført 
uendret i forprosjektet).

COWI stiller med VA-kompetanse og er med på å utarbeide tilførselsledninger 
og stamnett for snøproduksjon. Terje Blindheim og Ole J. Lønnve ved BioFo-
cus har kartlagt naturverdier innenfor planområdet og utarbeidet rapport for 
biologisk mangfold i Marikollen. Akershus fylkeskommune startet opp arkeolo-
gisk registrering i uke 43. Feltarbeidet ble utført av Lars Anderson. Rapport 
forventes ferdig på nyåret. 

Med gjennomføring av prosjektet tilrettelegger man for et godt fysisk nærmiljø 
rundt boliger, skoler og barnehager. Gode idrett- og friluftsområder stimulerer 
befolkningen til aktivitet, og gir mulighet til å oppleve naturglede. En utvidelse 
av idrettsparken vil styrke Fjerdingby, Marikollen, ytterligere og gi mulighet for 
flere aktiviteter og tilreisende til anlegget. Således vil dette tiltaket være en 
berikelse for nærmiljøet. 

MåL:
Arbeidet med videreutvikling av idrettsanlegget i Marikollen har vært en omfat-
tende prosess som har pågått gjennom flere år. Det ble i 2007 utarbeidet en 
skisse for videreutvikling av idretts- og friluftsområdene i Marikollen. Skissepro-
sjektet ble utarbeidet som et innspill til kommunens arbeid med kommuneplan 
og kommunedelplaner. Skissene er brukt som diskusjonsgrunnlag for prioriter-
inger og grunnlag for oppstart av etappevis utbygging. Gjennom etterfølgende 
planprosesser har arbeidet med Marikollen idrettspark bidratt til formulering av 
gjeldende overordnete mål for utvikling av friluftsliv, idrett og aktivitet. Disse 
målene er forankret i kommuneplan 2014-2025, kommunedelplan for Fjerd-
ingby 2009-2020 og kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2009–2020.

For utviklingen av Marikollen idretts- og kulturpark er det enighet mellom kom-
munen og de sentrale lag og foreninger som er bidragsytere i Marikollen om 
følgende målsettinger:

• Utvikle Marikollen idretts- og kulturpark med et mangfold av samtidige 
aktivitetsmuligheter 

• Skape et anlegg hvor flere idretter ligger nær hverandre slik at de kan sam-
bruke arealer og fellesfunksjoner

• Marikollen idrettspark skal ha posisjon både som et regionalt publikumsan-
legg og regionalt idrettsanlegg

• Skianlegget i Marikollen skal ha snøproduksjon som gir lengst mulig drift-
ssesong

• Driften av idrettsparken skal være langsiktig og profesjonell, og samtidig 
vektlegge frivillig innsats og lokal forankring

• Øke tilgjengelighet til Østmarka gjennom 
 - god atkomst fra Marikollen både sommer og vinter, 
 - gjennom sammenhengende tur-/sykkelveier i kommunen og mellom   
   Østmarka og Øyeren og 
 - gjennom gode kollektivmuligheter og god utfartsparkering.

• Marikollen idrettspark skal samspille med tettstedsutviklingen på Fjerdingby

PROSESS:
Skisseprosjektet lå til grunn for utvikling av kommunedelplan og kommune-
delplaner innenfor temaene idrett og friluftsliv. Rælingen kommune ønsket å 
videreutvikle skisseprosjektet til en helhetsplan som dannet grunnlag for 
regulering av området.  

Ifølge markaloven, vedtatt 01.09.09, krever planarbeid innenfor markagrensa 
tillatelse fra 
Miljøverndepartementet (MD). I forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby 
2009-2020, vedtatt av kommunestyret 04.11.2009, ble det utarbeidet kon-
sekvensutredning av skogsområdene i tilknytning og utvidelse av Marikollen 
idrettspark. Miljøverndepartementet har i brev av 05.06.2012 stadfestet deler 
av kommuneplanen, og gitt tillatelse til utvidelse av Marikollen hopp- og alpi-
nanlegg, etablering av langrennsstraseer og etablering av skitraseer fra Blys-
tadlia og fram til toppen og bunnen av framtidig utvidet alpinanlegg i Marikol-
len. 

Medvirkning etter PBL: 
§ 12-5 i plan- og bygningsloven stiller krav til tilrettelegging for medvirkning i 
planleggingen. God medvirkning sikres blant annet gjennom varsel av planopp-
start, informasjonsmøter og offentlig 
ettersyn av reguleringsplanforslag. Varsel om reguleringsoppstart, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12.8, 
ble sendt ut til alle grunneiere, naboer og berørte parter 10.06.14(iht. adres-
seliste mottatt fra Rælingen kommune). Dette omfatter også fagetater som 
Akershus fylkeskommune, fylkesmannen, NVE mm. 
I forbindelse med varslingen ble det annonsert i Romerike blad, og på Rælingen 
kommune sin hjemmeside. 

Brukermedvirkning:
Det har vært avholdt flere brukermøter med brukerne representert ved Rælin-
gen idrettsråd, Rælingen skiklubb – alpint, hopp og langrenn, samt represent-
anter for fotball, orientering og sykkelsporten. De har fått forelagt forslag og 
muligheter og fått anledning til å komme med synspunkter og ønsker i møtene 
og skriftlig. Planen har også vært fremlagt for ungdomsrådet i kommunen. Løs-
ningene for alpint, hopp og langrenn har også vært gjennomgått med eksperter 
i Norges Skiforbund innen de ulike grenene. 
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KAPASITET 
PARKERING       
  Parkering alpinanlegg      
  Totalt antall personer 2x 806 1611   
  Antall besøkende som ikke parkerer 40% x 1186 644   
  Antall personer med parkeringsbehov 967   
        
  100% kommer i bil me/ 2 pers i hver bil, 30 m2 pr parkeringsplass     
  Arealbehov: 100% av 670/2 x 30 10050 m2 
        
  Totalt arealbehov parkering 10050 m2 
        
  Areal i plan: (to parkeringsplasser ved alpinanlegg)  8000 m2 
        
        
  Parkering fotball (vintersituasjon)     
  Totalt antall personer, 1 stk i hver bil 80 stk 
  Beøkende som ikke parkerer = 50 % 40 stk 
  Antall personer med parkeringsbehov 40 stk 
  100 % kommer i bil med 1 pers i hver bil, 30 m2 pr parkeringsplass 1200 m2 
        
  Parkering langrenn (vintersituasjon)     
  Totalt antall personer 90 stk 
  Beøkende som ikke parkerer = 25 % 23 stk 
  Antall personer med parkeringsbehov 68 stk 
  100 % kommer i bil med 2 pers i hver bil, 30 m2 pr parkeringsplass 1013 m2 
        
  Parkeringsbehov hopp: 5 biler x 30 m2.  150 m2 
        
  Total parkeringsbehov hele anlegget 12413 m2 
        
  Areal avsatt i plan 12360 m2 
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1 Felles fasiliteter

1.1 Parkering

1.2 Klubbhus

Foreslått parkering er tilpasset de fremtidige anleggenes behov. Kapasiteten vil 
bli ca. 100% større enn den er i dag. Planen er en «hovedparkering» sentralt i 
anlegget og flere små parkeringsplasser rundt om i anlegget. Hovedparkeringen 
ligger nært opp til alpint, hopp, langrenn, turområder, fotball og klubbhus og vil 
foretrekkes så fremt det er ledige plasser. Ved hovedparkeringen etableres det 
og område for bussparkering samt av-/ og påstigning. 

Aktiviteten er størst i Marikollen idrettspark i vinterhalvåret. Om vinteren er 
alpint, hopp, langrenn og fotball i full drift. Behovet for p-plasser er derfor 
størst om vinteren. Planen inneholder totalt 600 parkeringsplasser. 
Kapasitetsberegninger for alpin, hopp, langrenn og fotball viser at dette skal 
være tilnærmet tilstrekkelig. Totalt parkeringsbehov for hele anlegget er 
anslått å være ca. 12 000 m2. Dette tilsvarer areal som er satt av til parker-
ing i planen. Ved store arrangementer som jentefestivalen kan p-plasser ved 
Marikollhallen, kommunehuset og videregåendeskolen benyttes i tillegg. 
Sommerstid vil kapasiteten være god nok siden behovet er størst vinterstid, og 
parkering som følge av friluftsliv vil være dekket. 

Eksisterende klubbhus ligger sentralt i idrettsparken, like ved enden av ned-
farten i Marikollen skianlegg. Klubbhuset eies og drives av et andelslag med 
Rælingen skiklubb, Rælingen fotballklubb og Rælingen kommune som likever-
dige andelseiere. Klubbhuset dekker behov for garderober, toaletter, kafeteria, 
lager, mm. Nytt klubbhus har fått en enda mer sentral plassering, mellom de 
fleste aktivitetene og nære hovedparkeringen. 

Eksisterende klubbhus ble bygget i 1985. Det vil fungere som klubbhus i minst 
10-15 år til før det anses som utdatert. Nytt klubbhus kan bygges og tas i drift 
før eksisterende hus rives. 

Grunnflaten på foreslått klubbhus er på ca. 800 m2 med mulighet for to plan. 
Huset bør inneholde dagens funksjoner som garderober, toaletter, kafeteria, 
lager, mm. I tillegg bør en kanskje legge opp til kontorer for de ulike idrettene 
og møterom. Før etablering av nytt klubbhus bør det utføres en behovsanalyse 
og utarbeides romprogram. 

1.3 Driftsområde med garasjer, driftsbygg og kontorer
Nytt driftsområde er på ca. 2000 m2 og inneholder nytt driftsbygg på 460 m2. 
Området opparbeides parkering, oppstillingsplass for utstyr, vakseplass, mm. 
Området bør inngjerdes skikkelig. 
Driftsområdet og bygg er tenkt benyttet av alle idrettene og Rælingen kom-
mune. Bygget kan inneholde kontorer, garasjer og lager for tråkkemaskiner, 
snøproduksjonsutstyr, gressklippere, preppemaskiner til kunstgresset, verksted, 
mm. Før etablering av driftsgård med bygg bør det utføres en behovsanalyse og 
utarbeides romprogram.  

1.4 Terrengarbeid
Alle de ulike idrettsanleggene etableres ved hjelp av tilførsel av masser. På den 
måten bygges de over bakkenivå og fjellskjæringer minimaliseres. Sideter-
renget til veier, skitraseer, alpinbakker, mm, slakes ut og tilsås eller revegeteres 
naturlig med stedegen jord. Etter noen år vil vegetasjonen ha etablert seg skik-
kelig og anleggene vil gli godt inn i omgivelsene.

De nye alpinbakkene skal etableres samtidig som eksisterende alpinbakker er i 
drift. For å få til dette etableres tilførselsveien fra Blystadlia tidlig i anleggspe-
rioden slik at mest mulig av massene kan komme inn via denne veien. Da kan 
nye bakker etableres uten å må krysse noen av dagens anlegg. 

Langrennsløypene anlegges stort sett på siden av eksisterende løyper og vil 
kunne etableres uavhengig av skisesongen. Noen av de nye løypene ligger på 
«innsiden» av eksisterende løyper og inntransporten av masser vil derfor krysse 
disse. Arbeidene med løypene på «innsiden» av dagens løyper bør en utføre 
utenfor skisesongen. 

I etableringen vil det tilføres betydelig mengde masser. Tilførsel av masser vil 
være med på å finansiere utvidelsen av idrettsparken.

Marikollen idrettsanlegg er tilrettelagt for idrettene fotball, alpin, langrenn og 
hopp. Felles for disse er parkeringsplasser, klubbhus og driftsområde. 
- god infrasturktur på området
- gangveier knytte sammen området
- logisk plassering av bygg som ivaretar alle idrettene. 

Tabellen viser kapasitetsberegning for parkering i Marikollen idrettsanlegg
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2 LANGRENN

Dagens trasé består av en 2,8 km lang lysløype. Løypen starter på gressletta, 
over skibroen og fortsetter innover marka i en sløyfe. Lysløypen knytter seg til 
også til forbindelsesløyper til marka. Løypen er i store deler dekket av grus med 
en bredde på ca. 4 meter. Om vinteren blir det kjørt opp skiløype i Brudalsve-
gen for langtur i marka når snømengden er tilstrekkelig.  Langrennsløypene 
benyttes ofte av Rælingen skiklubb langrenn med treningstider gjennom hele 
uken. De senere årene har langrennsgruppa i Rælingen skiklubb hatt store ut-
fordringer med manglende snøfall. 

2.1 Eksisterende anlegg

2.2 Idrettens krav til nye anlegg

2.3 Planlagt anlegg

I langrenssporten arrangeres det renn i stilartene klassisk, fristil og skicross. 
Skicross er en blanding av stilarter, hindre, hopp, slalom, mm i en og samme 
konkurranse. Langrenn utvikler seg videre. For å imøtekomme utviklingen må 
dagens arenaer være kompakte, fleksible og kunne variere mye i distanse, bak-
ker, stilarter og innhold. Dagens anlegg imøtekommer ikke dette.

Forslaget består av en kompakt 5 km-sløyfe, med avkortninger for 2 km, 3 km, 
3.5 km, 3.75 km. Løypen åpner også for 7,5 km. På 2,5 km av 5 kilometeren 
etableres det rulleskiløype.

Løypenettet vil bli mer kompakt enn dagens anlegg, og vil forenkle produksjon 
og distribusjon av kunstsnø. Løypene legges delvis mellom og delvis oppå kol-
lene i et småkupert terreng og vil være en variert og spennende trasé. Det vil 
være enkelt å lage avkortninger i løypene i perioder med lite snø og i arrange-
menter med behov for løyper kortere enn 5km. 

Løypene er lagt ensidig i forhold til stadion for å unngå uheldige kryssinger med 
andre aktiviteter. Terrenganalyser har dessuten vist at terrenget på motsatt 
side av stadion ikke har like godt potensiale for gode traseer. Det foreslås at 
eksisterende skibro bygges bredere (15 m) for felles-starter og stafetter. Når 
det arrangeres renn kan gressarealene benyttes til stadion-funksjoner. Til daglig 
bruk anbefales at randsonen mot nye bygg benyttes for å unngå unødig slitasje 
på gressarealet. 

2 KM 2,5 KM 3 KM 3,75 KM 5 KM

Kartet til høyre viser planlagt nytt stadionområde, langrennstraseer, eksis-
terende lysløype og mulig ny trasé mot øst. Illustrasjonene under viser ulike 
distanser som nytt anlegg åpner for. 
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2.4 Bredder og dekke
Traseen er forsøkt lagt mest mulig etter eksisterende terreng, og etabler-
ing av nye løyper skal skje ved fylling på terreng. Traséen opparbeides med 4 
meter grusvei og 3,5 meter skulder som tilsås med gress. Grusveien skal tåle 
10 tonns akseltrykk. På deler av strekningen etableres det rulleskiløype med 
asfaltdekke. På disse delene utgår grusveien. For alle langrennsarealer må 
all humusholdig masse fjernes. Massene kan danderes på sidearealer. En må 
påregne fjerning og borttransport/omplassering av røtter. Nødvendige side- og 
avskjæringsgrøfter og stikkrenner etableres.  

2.5 Tilrettelegging for rulleski
Rulleskiløypa inngår på deler av 5km runden for langrenn, og vil gå i en sløyfe 
rundt gressarealet på stadionområdet. Løype for rulleski opparbeides med asfal-
tdekke bredde 4 meter. Traseen skal bygges opp med riktig og solid forsterkn-
ings- og bærelag i henhold til gjeldende vegnormaler, og en asfalttype med en 
overflate som er velegnet for rulleski. Ikke for glatt, men tilstrekkelig jevnhet. 
Veiskuldrene på 2 meter tilsåes med gras. Dette gir sikkerhet ved utforkjøring. 
Løypa skal opparbeides slik at det ikke dannes sprekker og skader i asfalten. 
Veien skal tåle 10 tonns akseltrykk.

Illustrasjon langrennsløyper

Bildet illustrerer et kompakt løypenett. 

Illustrasjon langrennsløyper sommertid

Profil langrennsløype 5 km

Figuren over viser tverrsnitt av langrennsløype med bredde på 9,2 m Figuren over viser tverrsnitt av rulleskiløype med 4 m asfalt og 2 m skulder

Illustrasjon langrennsstadion
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3 STADION 
3.1 Eksisterende anlegg

3.2 Planlagt anlegg

Store deler av stadionområdet brukes i dag av Rælingen fotballklubb som dispo-
nerer tre kunstgressbaner, to 11`ere og en 7` er bane. I nordre del av stadion-
området er det i dag anlagt en sandvolleyballbane som er svært populær, og 
en basketbane på asfaltdekke som er mindre brukt. Resten av området består 
stort sett av gress og grusarealer.

Stadionområdet er en stor flate, avgrenset mot åssidene rundt av en presis 
skråning. Fremtidig stadionområde består av en stor åpen gress-slette med 
kunstgressbaner, et innholdsrikt nærmiljøanlegg i tilknytning til Rælingen 
ungdomsskole og stadionområde til langrenn. Stadionområdet for langrenn er 
omkranset av rulleskiløypen. Gangveier på stadionområdet skal lede folk effek-
tivt fra parkeringsarealer til baner, klubbhus og til turstiene. Kjøreatkomst skjer 
langs eksisterende vei fra nordøst. Fotgjengere og syklister vil få flere adkomst-
muligheter langs riksveien.
Når det ikke er aktivitet på fotballbanene vil arealet kunne brukes til andre 
park- og idrettsaktiviteter, f.eks. frisbee-golf, konserter og festivaler og som 
samlingsplass når det arrangeres orienteringsløp.

Kartet viser programmering av stadionområdet
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3.3 Nærmiljøanlegg
På den nordlige delen av gressletta planlegges det er nærmiljøanlegg som skal tilrettelegge for uorganisert fysisk 
aktivitet, lek og opphold. Anlegget vil også fungere som skolegård til Rælingen ungdomsskole. Her kan det blant annet 
legges til rette for aktivteter som skating, sandvolleyballbaner, tuftepark, vannspeil og klatreapparater. Aktivitetene skal 
være tilpasset alle aldersgrupper. Området skal også tilrettelegges for opphold og skal inneholde elementer og soner som 
inviterer folk til å sette seg ned. Området kan knytte seg til planlagt sentrumsplan, og elementer som sitteamfi og vann-
speil kan være med på å gi området et urbant preg. 

Illustrasjonene over viser sandvolleyballbanen 

Illustrasjon viser nærmiljøanlegg med sone for avslapping i forgrunn

Illustrasjon over vannspeil og sitteamfi

Illustrasjon over vannspeil som kan fungere som skøytebane vinterstid



Illustrasjon av nærmiljøanlegget, sett mot Rælingen ungdomsskole og flerbrukshall.
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4 ALPIN
4.1 Eksisterende anlegg

4.2 Idrettens krav til nye anlegg

Dagens anlegg består av en slepeheis og en nedfart. Eksisterende bakke blir 
mye brukt av alpingruppa og er tidvis stengt for allmennheten. Deler av alpin-
bakken og slepeheisen er svært bratt og egner seg dårlig for nybegynnere. Ar-
beid med ny barneskiheis og barnebakke startet våren 2014, og vil stå ferdig til 
skisesongen 2014-15. Når skiklubben har trening blir anlegget stengt for øvrige 
brukere. 

I dag utvikler alpin seg fortere enn noen gang. Nye grener, aktiviteter og sti-
larter utvikles på løpende bånd. I tillegg til de vanlige grenene utfor, storslalom, 
slalom og snowboard blir det stadig fler og fler som holder på med uorganisert 
skiparkaktiviteter som skicross, rails, bigjumps, mm. For å holde på brukerne 
som ikke er en del av skiklubben, må en tilby åpne bakker hver dag. Da sikres 
det kontinuitet i bruken av anlegget. Hvilke bakker som er åpne kan gjerne var-
iere men tilgjengelige bakker bør ha forskjellig vanskelighetsgrad.

Forslaget innebærer dagens alpinanlegg, tre nye alpint-traseer, barnebakke, 
barneheis, skilek og en slepe eller stolheis.  Fra dagens heis foreslås det en ny 
trasé som sammen med eksisterende trasé i første rekke er forbeholdt tren-
ing og konkurranser. Dagens heis forlenges slik at traseene utnytter det fulle 
potensialet i terrenget. I tillegg foreslås det 2 nye traséer og en skicrossløype 
som forsynes fra en ny stolheis eller slepeheis. Disse traséene vil bli lengre og 
få en mer publikumsvennlig profil. I deler av disse bakkene kan det også legges 
til rette for jibbing, med hopp, railer, mm. 

To ulike alternativer viser hvordan slepe og stolheis forholder seg til eksister-
ende terreng og skicrossløype. Barneheis og barnebakke er under bygging 
og vil stå ferdig sommeren 2015. Etablering av ny barneskiheis og slepe eller 
stolheis gjør at Marikollen skisenter har mulighet til å holde åpent for alle, selv 
når det arrangeres trening eller renn/konkurranser i regi av alpingruppen. Det 
foreslås også en ny skogsbilvei som forbinder Blystadlia og alpinanlegget på 
bunn og topp. På sommeren er den en skogsbilvei, i vinterhalvåret er den en 
tilførselsløype. 

Alpint:
3 nye traseer
Eksisterende alpinbakke 1
Lengde: 560 m
Høydemeter ca. 180 m.
ca. 33 000 m2

Alpinbakke 2 - Lengde ca.800 m
Høydemeter ca. 150 m
ca. 30 000 m2, 
park: ca. 20 000 m2

Alpinbakke 3 - Lengde ca.700 m 
Høydemeter ca. 130 m
ca. 43 000 m2

Alpinbakke 4 - Lengde ca.800 m
Høydemeter ca. 180 m
ca. 40 000 m2

Ny slepeheis langs alpinbakke 4
Lengde ca. 760 m
Høydemeter ca. 180 m

Skicross stolheis - Lengde ca. 700 m
Høydemeter ca. 150

Ny barneheis
Lengde ca. 270 m
Høydemeter: ca. 50

Nytt klubbhus:
Grunflate ca. 810 m2

4.3 Planlagt anlegg

Kartet over viser plassering av nye alpinbakker

Illustrasjon av alpinbakke 4 til venstre og skicross til høyreIllustrasjon av nye alpinbakker og klubbhus/varmestueEksempel på område for skilek. Foto: Grindaker, Hafjell.
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Illustrasjon av Marikollen skisenter



Grønn Lett løype egnet for 
nybegynnere 

Gjennomsnittlig fall: 
inntil 15% 

Blå Lett til middels krevende 
løype for nybegynnere til 
viderekomne 

Gjennomsnittlig fall: 
15-25 % 

Rød Middels krevende løype 
for viderekomne 
skiløpere 

Gjennomsnittlig fall 
25-45 % 

Sort Krevende løype egnet for 
godt øvede skiløpere 

Gjennomsnittlig fall: 
Fra 45% og oppover 
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4.4 Utforming alpinbakker 
Alpinbakkene er utformet og prosjektert i samarbeid med Geir Olsen fra Norwe-
gian Snow Consulting AS og Norges skiforbund. Veileder om alpinanlegg som er 
utarbeidet av Norges skiforbund og 
Kulturdepartementet anbefaler en bredde på 40-50 meter, for å ha en lav kol-
lisjonsrisiko. Løypene i Marikollen tilfredsstiller krav om anbefalt bredde så langt 
det lar seg gjøre, uten å måtte foreta skjæringer i terreng. Profilene til høyre 
viser vanskelighetsgraden til de alpinbakkene. De ulike 
bakkene er utformet med ulik vanskelighetsgrad for å skape et allsidig anlegg. 

Skicross er basert på prinsippet om «førstemann ned fra fjellet» - prinsippet. 
Moderne løyper har forskjelllige utfordringer i form av svinger, forskjellige hopp, 
flate seksjoner, traverser, «kuler og stup». Skicrossløypen vil bli utformet etter 
FIS sine krav, og kan dermed benyttes til konkurranse innen grenen. Noen krav 
til skicrossløyper er:

• Løypen må være mellom 800-1200 meter lang. 
• Høydeforskjell bør være mellom 150-250 meter
• Løypen bør bestå av 50 % svinger
• 25% kuler, stup og hopp på 1-4 meter. 

Tverrprofilene over viser ulike prinsipper for utforming av alpinbakkene. Felles 
for alle prinsippene er skråning 1:3 mot eksisterende terreng så langt det lar 
seg gjøre. Enkelte steder vil skråning være 1:2 eller 1:1,5. Skråninger med 
helning brattere enn 1:2 skal være forsvarlig sikret.

• Prinsipp 1 brukes i partier hvor terreng ikke tillater optimal bredde, og 
skjæring ikke kan        forekomme. Minimum bredde med dette prinsippet i 
anlegget er 33 meter. 

• Prinsipp 2 brukes i partier hvor løypen legges over terreng med optimal 
bredde på 40-50 meter.

• Prinsipp 3 brukes i partier hvor skjæring er uungåelig. Prinsippet innebærer 
skjæring på en side av alpinløypen. Dette er akutelt når løypen er for smal. 
Skjæringen skal ha en skråning på 1:3, maks 1:2. 



KAPASITET 
NY HEIS           
    Slepeheis   Stolheis   
K heisens kapasitet (personer/time) 1200 pr time 2400 pr time 
l heisens lengde  760 m 760 m 
h heisens hastighet i m/sek 3,5 m/sek 3,5 m/sek 
b bakketid i min: den tid løperen bruker til å stå ned bakken  3 min 3 min 
f forbedrelsestid i min. før nedfart/påstigning  4 min 4 min 
            
  heisens kapasitetsgrense:         
  k/3600 x (l/h + 60b + 60 f)         
            
  k/3600 0,3333333   0,67   
  (l/h + 60b + 60 f) 637,14286   637   
    212,38095   425   

  Heisens kapasitet: 
ca. 215 
pers   

ca. 425 
pers   
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Alpinbakkene brukes som turområde i sommerhalvåret. Arealene brukes også 
av sykkelgruppa i Marikollen. En eventuell stolheis åpner for at sykkelsporten 
lettere kan drive med downhillsykling sommerstid. 

4.4 Alpinbakker-sommerhalvår4.5 Kapasitetsberegning heis

Grindaker Landskapsarkitekter har beregnet heiskapasitet for alternativ med 
slepeheis og alternativ med stolheis etter mal fra veileder om alpinanlegg. Når 
kapasitetsgrensen er på 800 personer betyr at det er antall løpere som befinner 
seg enten i heis eller bakke samtidig uten at det dannes køer. 
Beregningen viser at Marikollen skianlegg har mulighet til å øke kapasiteten på 
anlegget og øke aktivitetstilbud ved å velge stolheis fremfor slepeheis. 

 KAPASITET EKSISTERENDE HEIS M/UTVIDELSE     
    Slepeheis   
K heisens kapasitet (personer/time) 1200 pr time 
l heisens lengde  560 m 
h heisens hastighet i m/sek 3,5 m/sek 
b bakketid i min: den tid løperen bruker til å stå ned bakken  3 min 
f forbedrelsestid i min. før nedfart/påstigning  4 min 
        
  k/3600 0,33   
  (l/h + 60b + 60 f) 580   
   Heisens kapasitet 193,33   
  Ca. 195  personer 
  KAPASITET BARNEHEIS    
 K Heisens kapasitet (personer/time) 1000 Pr time  
 L Heisens lengde 270 m  
H Heisens hastighet i m/sek 2 m/sek 
B Bakketid i min: den tid løper bruker til å stå ned bakken 5 Min 
F Forberedelsestid i min. før nedfart/påstigning 4 Min 
    
 k/3600 0,28  
 (l/h + 60b + 60 f) 675  
 Heisens kapasitet: 187,5  
  Ca. 190  personer 
    

 
Total kapasitetsgrense eksisterende heis, barneheis + ny 
slepeheis 593 personer 

 
Total kapasitetsgrense eksisterende heis, barneheis + ny 
stolheis 806  personer 

 

Bildet over viser eksempel på downhilløype for sykkel. 

Foto: Geir Olsen. I nederste del av alpinbakkene kan det etableres hinder/ak-
tivitetesløyper for barn med små terrengformer og elementer. Slike aktiviteter 
åpner for bruk av området i sommerhalvåret, og det er relativt små grep som 
må til for å få til slike løyper. 

Eksempel på lekeelement som kan etableres i forbindelse med vann. 
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5 HOPP
5.1 Eksisterende anlegg

5.2 Planlagt anlegg

Dagens anlegg er en K88 bakke som er en del av Marikollen skisenter. Bakken 
har tidligere vært en viktig treningsbakke for hele Oslo og Akershus, og det ble 
hver sommer arrangert plastmesterskap hvor også landslaget var
tilstede. Bakken har en umoderne profil og er ikke tillatt benyttet i større renn. 
Den er derfor satt ut av drift. 

Det foreslås at dagens K88 bakke erstattes av tre mindre rekrutteringsbakker 
HS11 (HillSize), HS22 og HS44. Bakkene anlegges i første omgang som ter-
rengbakker slik at det ved senere behov kan legges plastdekke for helårsdrift. 
Atkomst til bakkene skjer ved avstigning via eksisterende slepeheis på alle tre 
nivåer. Bakkene vil ligge sentralt i forhold til klubbhus og parkering. Hoppgrup-
pa i Marikollen er på vei til å etablere seg igjen etter tid med mindre aktivitet, 
og ønsker et rekrutteringsanlegg med mindre bakker enn dagens bakke. På sikt 
vil også Marikollen skiklubb ha mulighet til å etablere et kombinert miljø, med 
langrennsløyper og hoppbakker nært knyttet til hverandre. Nye bakker legges 
slik at sprengning unngås, og bakkene profileres med løsmasser. Inntil bakkene 
endelig etableres kan arealet nyttes som alternativ trasé til alpin. 

Kartet over viser teknisk plan over nye hoppbakker mednytt terrengIllustrasjon av nye hoppbakker
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Profilene over viser plassering av nye rekrutteringsbakker, K-10,K-20 og K-40 i forhold til eksisterende terreng. 

5.3 Profiler hoppbakker
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6 FRILUFTSLIV
6.1 Eksisterende bruk
Planområdet er en viktig innfallsport til østmarka, og er et populært tur- og 
rekreasjonsområde. Et stort nettverk av stier og grusveier finnes i planområdet 
og bidrar til mange turmuligheter. De bratte bakkene i skisenteret er særlig 
populær i sommerhalvåret som trenings- og turområde, og har et yrende liv 
særlig på hverdagskveldene. Trappene i hoppanlegget benyttes svært ofte til 
trening. Området åpner derfor for muligheter til lengre turer inn i marka, og 
kortere turer i alpinbakken og lysløypen. 

Kartet viser hovednett av turstier som befinner seg i planormådet. I tillegg 
finnes det flere mindre stier som åpner for ferdsel på kryss og tvers. Eksister-
ende lysløype og Brudalsveien markert med gult, har god bredde og er delvis 
opparbeidet med grusdekke. Rød strek er merka sti, og mørk blå strek er 
kongeveien som er et kulturminne av nyere tid. 

Kartet viser turstier i planområdet som skal videreføres i planlagt anlegg. 

6.2 Fremtidig bruk
Når anlegget er ferdig er det ønskelig at alpinbakkene skal raskt tilsås, slik at 
det kan raskt vokse opp vegetasjon. Målet er at bakkene skal være et grønt og 
frodig område som er fint å bevege seg i, og se på fra avstand. Eksisterende 
løypenett skal videreføres i planlagt anlegg. Planlagt utvidelse av 
langrennstraseen vil føre til flere trening- og turmuligheter. I samme område 
kan det tilrettelegges for sitteplasser med grill og bålmuligheter som kan brukes 
både vinter og sommerstid. 

Foto: Grindaker. Bildet viser eksisterende alpinbakke som fremstår som et 
grønt og frodig område. 



  Prioritet Lengde i m Bredde i m Areal i 
m2 

Tykkelse Antall m3 

Nedfart 1 (eksisterende 
bakke) 

1 600 50 33 000 0,5 16 500 

Nedfart 2 (park)   900 30 30 000 0,5 15 000 
Nedfart 3 (blå bakke)   1050 40 43 000 0,5 21 500 
Nedfart 4 (rød løype)   900 40 40 000 0,5 20 000 
Barnebakke inkl. heistrase 1 350 50 17 500 0,5 8 750 
Heistrase 1 (eks, forlenget) 1 560 10 5 600 0,5 2 800 
Heistrase 2 (ny)(evt. 
skicross) 

  800 15 12 000 1,5 18  000 

Langrennsløyper 1 5000 8 40 000 0,5 20 000 
SUM        221 100   104 550 
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7 SNØPRODUKSJON

Marikollen står ovenfor store utvidelser i heiser og løyper.  Utvidelsen av an-
legget vil med stor sannsynlighet skje trinnvis. Derfor bør det utarbeides en 
overordnet plan og strategi for snølegging av eksisterende og fremtidige løyper. 
Gjennom denne planen vil en synliggjøre fremtidige behov og avdekke mulige 
konflikter mellom ulike typer infrastruktur som må hennsyntas når en strarter 
etableringen av snøproduksjonsanlegget. 

Overordnet målsetning er at anlegget skal være et av de første i området som 
åpner. For å oppnå dette ønsker skiklubben å utnytte den svært vanlige kulde-
perioden i november/desember. Kuldeperioden varer vanligvis en uke eller to. 
Det som legges av snø i denne perioden blir som regel liggende resten av se-
songen. Målet er derfor å ha kapasitet til å snølegge hele anlegget i denne pe-
rioden og dermed stille med åpent anlegg i jul- og nyttårsperioden. For å klare 
dette dimensjoneres anlegget for en produksjonstid på 48 effektive produksjons 
timer ved  -6 ° C WB. Normalt vil det si i løpet av en til to ukes tid. Da vil 
anlegget være klar for brukere og inntjeningen vil starte. 

For å ha mulighet til å håndtere en slik produksjonshastighet legges det opp til 
et automatisert snøanlegg. På den måten reduseres behovet for dugnadsinnsats 
noe. Når eksisterende utstyr byttes ut vil dette erstattes av automatisert utstyr.  

Tabellen under viser arealer som skal snølegges. Total areal for hele anlegget, 
alpinbakker og langrennsløyper, er på 220 000 m2. 
Totalt vannbehov er ca. 104 000m3.

Kulden kommer som regel litt etter litt og først i de lavereliggende deler av 
anlegget. Full kapasitet er derfor ikke benyttet før etter noen timer/dager. I 
perioden før full kapasitet benyttes i alpinbakkene vil som regel langrenn stå 
ferdig produsert. Kapasitetsbehovet for full produksjon regnes derfor bare for 
alpinbakkene. Under full produksjon er behovet 18 000l/min (300 l/sek) 
(220 000-40 000).

Snø legging av hele anlegget ved -6 °C WB gir et vannbehov for opp mot 
18 000 liter pr minutt.

Vann: 
Tilførselsanlegg er beskrevet i kapittel 8: Vann til snøproduksjon

Pumpestasjon: 
Dagens pumpestasjon utvides slik at nye pumper inkluderes i denne. 
Pumpehuset dimensjoneres for inntil 5 pumper plassert ved siden av hverandre.
Vann til pumpene kommer direkte fra mateledning  som går inn i huset. På 
trykksiden etableres det en stamledning som er felles for alle rørgatene i de 
forskjellige bakkene. For å bedre kapasiteten og driftssikkerheten anlegges 
rørgatene som rundsløyfer. Det vil si at vannet kan mates fra to sider. Vannet vil 
og være i bevegelse i rørgatene selv om deler av lansene eller viftene ikke er i 
bruk. 

Kompressorhus: 
Anlegges i tilknytning til pumpehus. Luftledning bør være i plast og kan legges 
endeløs parallelt med  vannrøret med uttak i hver kum. Kapasitet på kompres-
sor og kjøling av trykkluft avgjøres når luftbehov er definert.

7.1 Eksisterende anlegg 7.3 Arealer som skal snølegges 7.4 Teknisk anlegg

Det eksisterer i dag snø anlegg i etablerte løyper. Dette anlegget er delvis gam-
melt og helt klart for lite i forhold til kapasitet, og som system til å møte beho-
vene for fremtiden. Noe av anlegget blir med inn i fremtiden mens andre deler 
bør fases ut etter hvert som byggingen tar til.

7.2 Planlagt anlegg
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Rørgatenene: 
Rørgatene må dimensjoneres for å tåle trykket og vannbehovet i de forskjellige 
områdene. Rørgata bør anlegges med en rørtype som har lang levetid og høy 
driftsstabilitet. Rørgata graves ned inntil 1 m i løypa. For hver lanse/vifte eta-
bleres det uttakskummer. Uttakskummene plasseres ved siden av nedfartene ca 
3-6 meter fra rørgata. Fra rørgata til kummene avgrenes det vann og trukkluft 
med 2” rør. 

Vifter eller lanser til snøproduksjonen:
Viftekanoner er de mest effektive under marginale forhold og fordeler snøen 
over et større område. Lanser må plasseres tettere for å produsere tilsvarende 
og krever lengere flytting/dosing av produsert snø fra kanon til riktig plass i 
bakken. På smale nedfarter (ca 40 meter) vil lansene dekke det meste av bak-
ken. På arealer bredere enn dette vil det være mest hensiktsmessig med vifter. 
Prisforskjellen mellom vifter og lanser er stor. Lansene koster ca 1/3-del av en 
vifte.

Viftene og lansene har forskjellig behov for tilførsel. Behovene fordeler seg slik:
• Lansene: Vann, trykkluft, noe strøm (0,5 kw)
• Viftene: Vann, strøm (ca 30 kw)
Strømbehov til uttak avgjøres når det er definert hvor mange viftekanoner det 
blir og hvor de skal plasseres. 

Kartet over viser teknisk infrasturktur 

Lanse

Viftekanon

Forkjøling av vann: 
For nedkjøling av vann til snøproduksjon. Ved bruk av magasin er det tilstrek-
kelig og installere et boble anlegg for og blande varmere bunnvann med kald 
luft på overflaten. Maks 10 kw nødvendig til kompressor og plastledning for luft 
med mange hull i lagt på bunnen i sirkel eller rette linjer. Styres av temp i luft 
og i vannet.
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8 VANN TIL SNØPRODUKSJON
8.1 Vurdering av vannkilder

Vurdering av vannkilder og utarbeiding av tilførselsledning og stamnett for 
snøproduksjon er gjort av Hans Vebjørn Kristoffersen ved COWI. Det er i for-
prosjektet vurdert to ulike vannkilder for forsyning av vann til snøkanonanlegg 
i Marikollen skisenter. Dette er Ramstadsjøen og Fjerdingbyputten.  Dimen-
sjoner på ledninger nedenfor er beregnet etter en vannmengde på 358 l/s, som 
tilsvarer en snøleggingstid på 48 timer. 358 l/s er fordelt med 300 l/s til snø-
kanonanlegget i alpinbakken og 58 l/s til snøkanonanlegget i langrennsløpen. 

Oversiktskart over lokasjoner beskrevet i tekst

RAMSTADSJØEN
Ramstadsjøen er en gammel drikkevannskilde. Den reguleres ikke i dag utover 
normale variasjoner som fordampning/svinn og tilsig. Ramstadsjøen har topp 
kote +267.62 moh. Det har vært gjennomført traséundersøkelser for mulig 
plassering av inntaksledning i vannet. Ledningen må legges ut i den smale 
fjorden nord i vannet, der hvor turvegen avsluttes. Det er et vanndyp på 1.3-
2.1 m nesten helt inn i bunn av vika og nesten ut til holmen. Derfra er går det 
litt opp og ned før ledningen kan legges ut i en skråning hvor dypet nærmer seg 
20 m. Det 30 m vanndyp midt i sjøen. Ramstadsjøen har et stort nedslagsfelt 
og dette vil være en svært sikker vannkilde med tanke på leveringssikkerhet. 
 
Det kan antas at vannspeilet i sjøen reduseres 40-60 cm i svært tørre perioder, 
samt at maksimal isdannelse er opp til 1 m. Dette medfører at ledning må leg-
ges bunn rør på kote +265. Hvis ledning legges høyere kan lodd på ledningen 
fryse fast i isen og flytte ledningen.

Ledningen i sjø har en legde på ca 700 m. Vedlagte tegninger GH01-10 er ikke 
endelig justert etter traseundersøkelse, eller vannmengder, men viser prinsipp 
for ledningsføring fra Ramstadsjøen til Marikollen. Ved landtak i Ramstadsjøen 
må det etableres en pumpestasjon som pumper vannet til Marikollen. Vannet 
må løftes over en topp på kote +290. Pumpeledning må dimensjon PE100 Ø450 
SDR11.

Det vil være svært krevende å etablere en større pumpestasjon ved Ramstad-
sjøen. Det må også etableres en inntaksledning som er stor nok slik at fallta-
pet i ledning inn til stasjonen ikke blir for høy. Vannet inn til stasjonen har kun 
høydeforskjellen mellom vannspeilet i Ramstadsjøen og bunn av kjeller i pump-
estasjonen som tilgjengelig falltap. Antatt minimum ledningsdimensjon: PE100 
Ø630 SDR17.

Antatt kostnader:
- Inntaksledning inkl graving av grøft: 1 900 000,-
- Pumpestasjon: 1 800 000,-
- Pumpeledning inkl graving av grøft: 8 572 000,-
- Rigg og drift og usikkerhet 15 %

Sum: 14 000 000,-

FJERDINGBYPUTTEN

Fjerdingbyputten er en mindre vannansamling like oppstrøms Marikollen. Eksis-
terende bekk fra Fjerdingbyputten forsyner i dag den eksisterende inntaksdam 
ved Marikollen med vann. Fjerdingbyputten er plassert 525 m fra pumpehuset 
til snøkanonanlegget, og det er en tilgjengelig høydeforskjell på 38 m. Putten 
har et nedslagsfelt på 1,4 km². Det er gjennomført beregninger samt vurder-
inger som tilsier at nedslagsfeltet har mer en tilstrekkelig areal og avrenning for 
å fylle opp dammen til snøleggingen begynner i november.
I motsetning til Ramstadsjøen har Fjerdingbyputten ikke nok kildekapasitet til 
å forsyne snøkanonanlegget med nok vann. Det må derfor etableres en dam 
i nordenden av Fjerdingbyputten som demmer opp et magasin av ønskelig 
volum. Magasinbehov er foreløpig satt til 100 000 m³. Dette tilsvarer vann til 
48 timer snølegging samt en sikkerhetsfaktor på 1,5. Sikkerhetsfaktoren skal ta 
høyde for fordampning, lekkasjer samt utvidet snølegging. Damkronen vil være 
om lag 3 m over eksisterende terreng nedstrøms putten.

Fra dammen legges det en 500 mm selvfallsledning ned til pumpehuset. 

Etablering av en dam vil gi et meget positivt bidrag til idrettsparken i Marikol-
len. Dammen vil være et flott element i naturen. Dammen vil kunne bli brukt til 
f.eks bading på sommerstid. 

Utforingen med etablering av dammen vil være søknad- og godkjenningspros-
essen, både kommunalt og hos NVE. Det kan være tidkrevende, men det antas 
at tiltaket vil bli godkjent.

Det er ikke på dette stadiet gjennomført kostnadsberegninger på etablering av 
dam. Dette jobbes det videre med.
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8.2 Ledningsanlegg for snøkanoner

Det er gjennomført hydrauliske beregninger for dimensjonering av ledningsnett 
til snøkanonanlegget i alpinbakken. Analysene er gjennomført i EPANET. Det er 
valgt å benytte ledninger av duktilt støpejern med strekkfaste skjøter. Dette er 
valgt pga monteringsvennlighet, robusthet, mulighet for utbygging samt bortfall 
av behov for trykkavlastningskonstruksjoner. Ledningene skal være at typen 
PAM Alpinal som er et spesialutviklet system for alpinanlegg. Ledninger kan 
leveres med prefabrikkerte 50 mm uttak til vifter og lanser. Alle ledninger og 
skjøter kan leveres strekkfast i PN63. 

Hovedstammen i nettet er i dimensjon DN300. Tegninger av fordelingskum 1 og 
2 samt grøftesnitt er vedlagt forprosjekt. 

Figuren nedenfor viser systemskisser av ledningsnettet i alpinbakken. Tegnin-
gen viser beregnet 
dimensjon på ledninger og antatt vannuttak i knutepunkt. Det er i dimensjoner-
ingen valgt å samle opp flere vannuttak i en node, og ikke ha en node for hver 
lanse eller vifte. Denne forskjellen er neglisjerbar i beregningene.
Figuren til høyre viser vannføring i ledningene og trykk i noder. Alle lokale trykk 
må regnes 
fra kote + 0. 

Figuren over viser systemskisse av ledningsnettet

Figuren over viser vannføring i ledning og trykk i noder. 
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9 NATURMILJØ

Kartet over fra rapport for biologisk mangfold i Marikollen viser registrerte 
naturtyper i Marikollen idrettsanlegg. 

BioFocus har på oppdrag av Rælingen kommune utført en kartlegging av biolo-
gisk mangfold av Marikollen idrettsanlegg og Brudalsveien. I forbindelse med 
Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020 ble det gjort registreringer av biologisk 
mangfold. I den forbindelse ble det registrert tre områder med verdifulle natur-
typer, i tillegg til to registrerte naturtyper i Naturbase. I etterkant viser det seg 
at kun fire av fem registrerte områder ble lagt inn i plankart, og at plassering 
av naturtypen Marikollen var feil. 
I miljøverndepartementets stadfestingsbrev av Kommunedelplan Fjerdingby 
fremgår det at kartlegging av naturverdier er særlig viktig å ivareta i reguler-
ingsarbeidet. Usikkerhet rundt avgrensning og plassering av naturtypene, 
gjorde at det ble behov for en ny registrering av planområdet. Arbeidet er utført 
av Terje Blindheim og Ole J. Lønnve, høsten 2014. Videre presenteres ulike 
lokaliteteter som befinner seg i planområdet.

9.1 Bakgrunn 9.2 Lokaliteter

KNOLLMåSAN ØST (BN 00011027)
Naturtype: Gammel granskog, gammel lavlandsgranskog
Verdi: B, samlet verdi er viktig

Foto: BioFocus. Knollsmåsan øst. Gammel granskog med mye død ved.

BLYSTADLIA Ø
Naturtype: Rikere sumpskog (rikere løvsumpskog)
Verdi: B, viktig. 

Foto: BioFocus. Blystadlia Ø, sumpskog

MARIKOLLEN N
Naturtype: Gammel granskog og gammel sumpskog
Verdi: C, lokalt viktig

Foto: BioFocus. Marikollen N, sumpskog og gammel granskog

MARIKOLLEN Ø
Naturtype: Gammel granskog
Verdi: B, viktig

Foto: BioFocus. Marikollen Ø, liskog med gran
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MARIKOLLEN (BN00011047)
Dammen har ikke stor naturfaglig kvalitet slik den fremstår, og det anbefales å 
opprette ny dam på et mer egnet sted. 

LANGRENNSLØYPER SØRØST I PLANOMRåDE:
Området består av skognatur som ikke har kvaliteter nok til at området kan 
karakteriseres som viktig naturtype. Inngrepene som er planlagt vil være så 
omfattende av dagens kvaliteter i området i liten grad kan ivaretas. Tiltaket 
vurderes å få en klar negativ konsekvens for skogverdiene. Som avbøtende 
tiltak foreslås kantslått som vil få frem en blomsterrik engvegetasjon. 

Foto: Grindaker. Bildet viser at dammer ved slalåmbakkener i ferd med å gro 
igjen.

Foto: BioFocus. Homogent skogområde  med storstammet og høyreist, åpen 
granskog. 

9.4 Lokaliteter i forhold til planlagt idrettsanlegg

Rapport om biologiske kvaliteter fra BioFocus viser at planlagt anlegg i Marikol-
len havner i konflikt med følgende registrerte naturtypelokaliteter:

• Lokalitet 37, Knollmåsan øst, havner i konflikt med planlagt alpinbakke 3. 
• Lokalitet 151 Marikollen N, havner i konflikt med planlagt alpinbakke 2. 
• Registrert dam i eksisterende alpinbakke
• Planlagt langrennstrasé vil gjøre store inngrep i eksisterende skog. 

Grindaker har derfor utarbeidet en rapport, “Plan for ivaretakelse av viktig 
biologisk mangfold”, som beskriver hvilke konsekvenser planen medfører for 
naturmiljøet i planområdet, i henhold til naturmangfoldloven kapittel 2 § 8 – 12.
 
Rapporten konkluderer med at alle berørte naturtypelokaliteter bevares, 
med unntak av skogarealer som forsvinner som følge av etablering av lan-
grennsløyper. I alpinbakkene vil alternative traseer erstatte planlagt trasé, og 
hindre inngrep i naturtypelokalitet 37 og 151. Dam i alpinbakken som er vur-
dert til å ikke ha store naturfaglige kvaliteter, forsvinner som følge av etablering 
av alpinbakker. 

Naturmangfoldloven sier at den samlede belastningen på naturen av de tiltak 
som er planlagt gjennomført skal vurderes. Planen medfører ingen virkning på 
viktige naturtyper, men nytt anlegg vil føre til tap av ordinær skognatur. Ifølge 
BioFocus sin rapport er det lite trolig at inngrepene er så store at spesielle 
natursystemer blir ødelagt helt eller delvis.

Avbøtende tiltak skal sikre at lokaliteter blir ivaretatt og skal bedre situasjonen 
for resterende skogareal i langrennsområdet. 

• Hensynssoner på plankart og bestemmelser til reguleringsplanen skal 
hindre inngrep i naturtyper med verdi B, viktig. Disse naturtypene har i 
utgangspunktet noe buffersoner inkludert i grensene, noe som er med på å 
styrke miljøet under anleggsperioden og på sikt. 

• Eksisterende dam skal erstattes av flere nye dammer i anlegget. 
• I langrennsområdet eksisterende og ny vegetasjon sikre grønne øyer innad 

i løypenettet. Furskog og bunndekket bevares i størst mulig grad. Ny veg-
etasjon vil være tilpasset de forholdene som oppstår som følge av tiltaket. 

Se rapport om «plan for ivaretakelse av viktig biologisk mangfold» for utfyl-
lende informasjon. 
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10 KULTURMILJØ
I henhold til undersøkelsesplikten i kulturminneloven §9 ble det utført arkeolo-
gisk registrering av planområdet i perioden 20.10-19.11.2014. Registreringen 
ble gjennomført av arkeolog Lars Andersson og Merete O. Kjelberg. Det regis-
trerte arealet er på ca. 720 daa. I området nord for planlagt alpintrasé er ikke 
undersøkelsesplikten oppfylt. Dette skyldes at det ikke er planlagt tiltak innen-
for området. Området sikres med hensynssone i reguleringsplan. 

Metode for kartlegging av kulturminner i Marikollen er overflateregistrering, 
prøvestikking og strandlinjekurve. I skog og utmark ble området befart til fots 
og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter synlige kulturminner. Underg-
runnen blir sondert ved hjelp av jordbor som gjør det mulig å ta ut en profil av 
undergrunnen. Prøvestikking ble utført på noen utvalgte flater i planområdets 
sørøstre del og innebærer ca. 40 x 40 cm store hull som graves med spade. 
Innenfor planområdet er det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner 
eller nyere tids kulturminner.

Den Frederikshaldske kongeveien går stedvis innenfor planområdet. Veien er 
ikke automatisk fredet. Veien skal ha vært en av hovedveiene mellom Oslo og 
Frdrikshald. Det er i dag bare enkelte partier av veien som er bevart. Store 
deler er ødelagt av nyere veianlegg og planeringsarbeider i jordbruket. 

Foto: Oversiktskart med Kongeveien og plangrensen markert. Fra rapport om arkeologisk registrering.Foto: Del av Kongeveien. Fra rapport om arkeologisk registrering.
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11 FASEINNDELING
Marikollen idrettspark er et stort anlegg som vil bli utviklet over tid. Det er 
naturlig å tenke seg at terrengarbeidene utføres først og at øvrig infrastruktur 
kommer etter hvert som anleggene ferdigstilles. Arbeidene med regulering av 
Marikollen idrettspark pågår og er planlagt ferdig våren 2015. Prosjektet kan 
ses på i to hovedfaser som er før og etter regulering. 

Fase 1:
• Terrengforming av barnebakke og utbedringer i alpinbakke 1 (eksisterende 

bakke)
• Hoppbakker
• Ny heis i barnebakken
• Ny kunstgressbane

Fase 2 (når anlegget er regulert)
• Etablering av tilførselsvei fra Blystadlia
• Alpinbakke 2 
• Langrennsløyper inkl. stadion
• Utvidelse av langrennsbrua
• Gangveier på stadion
• Parkeringsanlegg
• Stamledning til snøproduksjon
• Belysning
• Snøproduksjon langrenn, alpinbakke 1 og 2. 
• Tilførselsledning fra vannkilde. 

Fase 3 
• Alpinbakke 3
• Alpinbakke 4
• Skicross og park 
• Distribusjon til snøproduksjon i alpinbakke 3, 4 og snøcross
• Belysning alpinbakke 3, 4 og snøcross
• Skiheis til bakke 3 og 4

Fase 4 
• Nærmiljøanlegg
• Driftsområde inkl. bygg
• Belysning og øvrig El-teknikk

Fase 5 
• Nytt felles klubbhus/servicebygg
• Rivning av eksisterende klubbhus. 

Før fase 2 må det utarbeides en gjennomføringsplan med tilhørende finansier-
ingsplan. Faseinndelingen er en anbefalt rekkefølge for gjennomføring men det 
kan være flere grunner til å prioritere annerledes og stokke om på rekkefølgen. 

Kartet over viser en oversikt over de ulike fasene i prosjektet. 



Kommentar:

Tegningsnr. Navn Målestokk Format nr. nr.

000 - serien Oversiktstegninger
L-13081-001 Landskapsplan inkl. alpint og langrenn m/ortofoto 1:3000 A1 B04 17.02.15
L-13081-002 Landskapsplan inkl. alpint og langrenn u/ortofoto 1:3000 A1 B03 17.02.15
L-13081-010 Eksisterende turstier 1:3000 A1 B01 10.12.14

100 - serien Langrenn
L-13081-101 Landskapsplan med lysløype og utvidelse 1:1000 A1 B03 10.12.14
L-13081-105 Løypekart, 5 km 1:2000 A1 B01 10.12.14
L-13081-106 Løypekart, 3,75 km 7,5 km 1:2000 A1 B01 10.12.14
L-13081-107 Løypekart, 3 km 1:2000 A1 B01 10.12.14
L-13081-108 Løypekart, 2 km 1:2000 A1 B01 10.12.14
L-13081-109 Løypekart, Rulleski 2,5 km 1:2000 B01 10.12.14
L-13081-110 Prinsipp tverrprofiler 1:200 A1 B01 10.12.14
L-13081-111 Prinsipp skjæring 1:200 A1
L-13081-120 Lengdeprofiler 5 km 1:5000 A1 lang B01 10.12.14
L-13081-121 Lengdeprofiler 2 km, 2,5 km 1:4000 A1 B01 10.12.14
L-13081-122 Lengdeprofiler 3 km, 3,75 km A1 B01 10.12.14

200-serien Stadionområdet
L-13081-201 Landskapsplan Stadion 1:1000 A1 B02 10.12.14

300-serien Alpin
L-13081-301 Overordna løypeplan 1:2000 A1 B05 17.02.15
L-13081-302 Teknisk plan 1:2000 A1 B04 20.02.15
L-13081-306 Infrastruktur 1:3000 A1 B04 20.02.15

L-13081-310 Prinsipp tverrprofiler 1-2 alpinbakke 1:200 A1 B01 10.12.14
L-13081-311 Prinsipp tverrprofiler 3-4 alpinbakke 1:200 A1 B01 10.12.14
L-13081-312 Prinsipp tverrprofil heis/barneheis 1:100 A1 B01 10.12.14

L-13081-320 Løypeprofiler, alpinbakke 2,3 og 4 ny 1:2000 A1 B02 09.03.15
L-13081-321 Lengdeprofiler, slepeheis ny 1:1500 A1 B01 10.12.14
L-13081-323 Lengdeprofil eksisterende alpinbakke 1:1000 A1 B01 10.12.14
L-13081-324 Lengdeprofil eksisterende slepeheis 1:1000 A1 B01 10.12.14
L-13081-325 Lengdeprofil skicross løype 1:1000 A1 B01 10.12.14

L-13081-351 Barneheis, Illustrasjonsplan/anleggsplan 1:500 A1 G09 11.11.14
L-13081-352 Barneheis, Profil 1:500 A1 G02 16.06.14
L-13081-353 Barneheis, Fyllingsdybder 1:500 A1 G01 11.06.14
L-13081-354 Barneskiheis, Drivstasjon 1:50 A1 G02 06.09.14

400-serien Hopp
L-13081-401 Landskapsplan 1:500 A1 B02 10.12.14
L-13081-402 Teknisk plan 1:500 A1 G03 10.12.14
L-13081-410 Profil K-40 og K-20 1:200 A1 G02 10.12.14
L-13081-411 Profil K-10 1:200 A1 G02 10.12.14

H-serien
H01 Detaljtegning, fordelingskum 1 1:20 A1 13.10.14
H02 Detaljtegning, fordelingskum 2 1:20 A1 13.10.14
H10 Grøftesnitt A1 13.10.14

13081-Leveranseplan_LARK_Forprosjekt   Side1   09.03.2015
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