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Høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for:

Rulleskianlegg ved Sognsvann
Oslo og Omland Friluftsråd er paraplyorganisasjon for natur- og
friluftsorganisasjonene i Oslo, Akershus og Markaregionen.
En av våre hovedoppgaver er å ivareta natur- og friluftslivet i Marka. Etter vår
vurdering tillater ikke markaloven normalt et asfaltert rulleskianlegg i Marka.
OOF vil allikevel ikke gå imot dette anlegget, fordi omfanget er begrenset i
den kompakte skiarenaen og fordi anlegget ligger i Markas randsone, rett ved
Sognsvann og Idrettshøyskolen. Sognsvann er et av Markas viktigste utfartsog aktivitetsområder og er et helt sentralt område for skisporten i
Osloområdet.
Betingelsene er at tiltaket ikke stenger for tilgangen til Marka eller er negativt
for friluftslivet, naturopplevelse eller for naturmangfoldet. Særlig biotopen
langs Sognsvannsbekken må skjermes.
OOF ber om at det så snart som mulig gjennomføres en befaring i område.
Markaloven og rulleskianlegg

Om lag halvparten av planområdet ligger i Marka, slik at markaloven vil ha virkning i denne saken. Etter
vår vurdering tillater ikke markaloven normalt etablering av et asfaltert rulleskianlegg for rulleskigåing i
Marka. Dette er i utgangspunktet ikke en type idrett/idrettsanlegg som tradisjonelt hører hjemme her.
Men, rulleskigåing er sterkt knyttet til markaidretten langrenn, og på Sognsvann skal de asfalterte
traseene etableres i det allerede eksisterende kompakte skianlegget. Dette gjør det mulig å begrense
omfanget og utstrekningen til de asfalterte rulleskitraseene.
OOF vil derfor ikke gå imot at det i denne typen kompakte skianlegg kan være mulig å asfaltere traseer,
slik at de også kan benyttes til rulleskigåing i sommerhalvåret.
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Rulleskianlegg og friluftslivsinteresser

Rulleskianlegget er planlagt rett ved Sognsvann, et allerede svært tilrettelagt aktivitetsområde/friluftsport
/utfartsområde med god kollektivdekning. Ved å konsentrere tilretteleggingen til utvalgte områder i
Markas randsone, kan en samtidig bevare mere uberørte områder, for friluftslivet andre steder i
randsonen.
For friluftslivet er det også viktig at rulleskianlegget ikke blir en barriere som hindrer adkomsten til Marka.
Det går mange stier og turveier gjennom planområdet og det blir derfor viktig å ivareta disse i det videre
planleggingsarbeidet.
Selve skianlegget og tidlig snøproduksjon bidrar til å øke mulighetene for skigåing. Dette er positivt for
friluftslivet generelt og for skimulighetene spesielt. Asfalterte rulleskitraseer er isolert sett lite viktige for
friluftslivet, men de asfalterte traseene kan være viktige for skigåing i snøfattige vintre.
Områdets verdi for friluftslivet er under kartlegging. Det er Oslo og Omland Friluftsråd som utfører dette
arbeidet på vegne av Bymiljøetaten i Oslo kommune. OOF oppfordrer derfor til å ta med resultatene fra
dette arbeidet videre i planprosessen.

Rulleskianlegg - naturopplevelse og naturmangfold

De planlagte traseene går ganske nærme viktige naturområder langs Sognsvannsbekken, og OOF mener
at det er viktig å ivareta naturmangfoldet her.
Noen av traseene er planlagt ute på Gaustadjordet. Her er det registrerte kulturminner som det må tas
hensyn til.
Mest utfordrende for naturopplevelsene i dette området vil være de 4 meter breie asfalttraseene som
skal slynge seg rundt på Gaustadjordet. I det videre planarbeidet må det legges mye vekt på å velge de
løsningene som innebærer minst ulemper for naturopplevelse og friluftslivet for øvrig i dette området.

Konklusjon - OOF går ikke imot rulleskianlegg, under visse forutsetninger

Oslo og Omland friluftsråd er generelt imot at det legges asfalterte rulleskitraseer i Marka. Vi er samtidig
for en større grad av tilrettelegging i Markas randsone enn innover i Marka. Vi er også for at det opprettes
aktivitetsområder/friluftsporter/utfartsområder i egnede områder langs Markagrensa, som stimulerer til
brei aktivitet og som også sikrer at andre nærområder forblir uberørte. Sognsvann er et typisk
aktivitetsområde i så måte og sannsynligvis det største og viktigste omkring Marka.
OOF går derfor ikke imot at det etableres et asfalterte rulleskianlegg ved Sognsvann. Et slikt anlegg kan
aksepteres ved at det plasseres i kanten av markagrensen, i et kompakt skianlegg, som skal ligge i et
begrenset område på ca. 36 dekar (om lag 500 * 100 meter). Forutsetningene forøvrig er at tiltaket ikke i
vesentlig grad hemmer friluftslivet og adkomsten til Marka. I tillegg må de spesielt viktige naturverdiene i
området, særlig langs Sognsvannsbekken, ivaretas.
OOF ber om at det så snart som mulig gjennomføres en befaring i område.
Til slutt mener OOF at rulleskitraseene må utformes slik at barn og unge kan benytte anlegget og på den
måten unngå rulleskigåing langs trafikkfarlige veier.
Med vennlig hilsen
Tom Fremstad
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