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Bakgrunn 

Siggerud idrettslag har som mål å gi barn og ungdom på Siggerud et godt og tidsriktig tilbud i

variert fysisk aktivitet sommer som vinter. Det er i dag enda viktigere sett fra samfunnet side 

å få aktivisert barn og ungdom i fritiden, da fysisk ”forfall” blant denne gruppen de siste 

tiårene har vært svært alarmerende.  Siggerud IL har en historie som viser at idrettslaget har 

vært rimelig bra til å gi den enkelte utøver en god læring til mestring av egne utfordringer, det

være seg masseidrett eller toppidrett. Det gjenspeiles i at svært mange av Siggeruds 

innbyggere er med i idrettslagets aktiviteter/dugnader, og dette går helt tilbake til slutten på 

sekstitallet. Det var bl.a. da idrettslaget begynte å arbeide med å få realisert et alpinanlegg på 

Siggerud. 14. februar 1974 vedtok Ski Reguleringsråd enstemmig regulering av anlegg med 

hoppbakke, slalåmbakke og lysløype syd for Siggerud, og Trolldalen var etablert.   Dette ble 

en kjempesuksess med et meget høyt aktivitetsnivå.

Da aktiviteten på nittitallet ble redusert kraftig i takt med snømangel, ble anlegget liggende 

brakk, og området ble igjen ”ikledd” løvskog. 

Med den gledelige økning av mange nye barnefamilier på Siggerud de siste fem år, samt den 

økende interessen for vinteraktiviteter langt utover Siggeruds grenser har idrettslaget satt seg 

nye mål i satsingen på nyanlegg.

I løpet av høsten 2011 ble det utført dugnadsarbeid i Trolldalen, all løvskog ble hugget og det 

gamle skitrekket ble fjernet slik at det i vinter skulle være mulig å benytte området til aking, 

men snøen uteble, (underlaget er for varierende og har behov for mye snø).

 

For å få til et tilfredsstillende anlegg, er det ikke nok å oppgradere det bestående, vi må 

se på en helhetlig løsning hvor vi også kan gi et tilbud til befolkningen utover Siggeruds 

grenser (Siggerud ca. 2500 innbyggere, Follo ca. 27.000 innbyggere).

I vår plan for området må vi også ta inn behovet for en utvidelse av traséen i deler av lysløypa

for å tilfredsstille behovet for skøyting.

I tillegg til dages slalåmbakke, kommer det en ny barnebakke med moderne skileik, trasér for 

skicross og park, akebakke, driftsbygg/varmestue, snøproduksjonsanlegg, heisanlegg og 

lysanlegg. traséene må planeres ut, så det er ønskelig med innkjøring både fra topp (Oksrud) 

4



og bunn (Vevelstadveien-parkeringsplassen) i en anleggsperiode. Når anlegget er ferdigs 

ønsker vi en ”servicevei” inn til bakken fra parkeringsplassen i bunn.

Vann til snøproduksjon skal pumpes fra Langen i nedgravde rør til oppsamlingsdam på 

Stormyra med lavt trykk. Fra oppsamlingsdammen vil vannet pumpes med høyt trykk ut i 

anlegget. På Stormyra vil det bli parkeringsplasser med adkomstsvei fra Vevelstadveien, men 

støyvoll langs deler av parkeringsplass mot naboer. Vi tar også høyde for å kunne benytte 

anlegg om sommeren til sykkelcross. 

Beliggenhet 

Trolldalen ligger nær bebyggelsen på Siggerud,(ca. 300 m fra Hyttengveien) sydvest for 

sentrum og er godt skjermet for bebyggelsen.

Området ligger nordøstvendt, og burde kunne ha gode snøforhold lenge når det først er 

produsert et godt lag med snø.

Dagens situasjon

Alpin, skileik, park og cross for alpint, feestyle, telemarkog snøbrett.

Lavterskeltilbud for alle de alpine grenene i skikretsen mangler i området, Tryvann vinterpark

er nærmeste flerbruksanlegg med et slikt tilbud.  Behovet er stort og mange kjører i dag langt 

for å finne gode bakker for god lavterskel aktivitet. Målet er at anlegget skal gi et tilbud til 

alle alpine grener på en lavt/middels nivå. 

Se også avsnitt bakgrunn og beliggenhet over.

Langrenn 

På gode vinterdager blir lysløypa og skiløypene i sørmarka flittig benyttet. Det finnes ikke 

parkeringsmuligheter for utstrakt bruk av løypenettet. Derfor parkerer folk langs 

vevelstadveien, med konsekvens at farlige trafikksituasjoner oppstår.
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I dag er lysløypa på Siggerud en trang løype, med et spor, preget av svakt vedlikehold 

(lysforhold, drenering, mv) og uten muligheter til produksjon av kunstsnø. 

Behov

De siste årene har både aktive og turgåere reist til skianlegget på Greverud Golfbane. Dette er 

det eneste anlegget i området og har store kapasitetsbegrensninger. 

Behovet er prekært og noe som bør finne en hel/delvis løsning innenfor et 3 års 

tidsperspektiv. 

Løsning

Langrennsgruppa og prosjektet som planlegger utbygging av Trolldalen skisenter arbeider nå 

sammen om å beskrive en helhetlig løsning både for langrenn og alpint. Det er store synergier 

knyttet til å se dette som ett felles prosjekt både i forhold til planlegging og ressursbruk. 

Utbedring og oppgradering av lysløypa kan ideelt skje i en stor og helhetlig operasjon. 

Idrettslaget ønsker å lage dobbeltspor tilrettelagt for klassisk og skøyting i 2 evnt. 3 km løype 

med oppgradering av lysanlegg og etablering av infrastruktur for snøproduksjon. 

I samtaler med Akershus skikrets bekreftes det faktum at området har behov for større 

kapasitet og at Siggerud vil være et svært relevant alternativ med stort nedslagsfelt (se 

vedlegg).

Parkering

Det er behov for parkering for brukere av marka. Skikretsen har uttalt seg positivt til bygging 

av parkering i området. Parkeringen som vi har tenkt oss (se plantegning) blir en inngang til 

deler av marka hele året. Området er hyppig benyttet også på sommer-/høsthalvåret. Det er 

også bedre for naboene på vinterhalvåret at det blir inngang til alpinbakken fra 

Vevelstadveien ikke Hyttengveien. 
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Planstatus

Kommunens arealplan

Omradet ligger i sin helhet innenfor markagrensa. Det tidligere regulerte området til 

alpinanlegg er avmerket.

Planprosess og medvirkning

Aktivitet til nå og tilbakemeldinger 
Høsten 2011 avholdt Lasse Kjus lagersalg på Siggerud og ga overskuddet til 

Trolldalenprosjektet. Det var en dugnad høsten 2011 hvor deler av det tidligere regulerte 

området i Trolldalen ble rydda. Det ble opprettet en arbeidsgruppe etter dugnaden høsten 

2011 som jobbet med å finne samarbeidspartnere og gjøre kostnadsoverslag. Arbeidsgruppa 

ble godkjent som styret i alpingruppa i Siggerud idrettslag på årsmøtet i mars 2012. Det har 

vært flere møter med kommunen og sent en enkel forespørsel til fylkesmannen som er 

bakgrunnen for dette dokumentet (se vedlegg 4). Skiforbundet, skikretsen, Norges 

Cykleforbund har blitt kontaktet for å høre om ønsker og behov i en tidlig fase. Målet er å 

lage et flerbruksanlegg, hvor vi ønsker størst mulig utnyttelsesgrad av arealet (se vedlegg 1,3, 

5 og 6).

Flerbruksanlegg

Vi ser for oss at det blir både sommer og vinteraktivitet. På vinteren blir det skileik , snø park 

for ski og snøbrett, alpin, langrenn, telemark, crossløype for ski og brett, og akebakke. Og på 

sommeren ønsker vi at bakkene skal benyttes til blandt annet utforsykling (se vedlegg 1). 

Samarbeidspartnere

Store seriøse aktører har blitt kontaktet og en skiller seg ut med å ha erfaring med liknende 

prosjekter i alpinanlegg og har vist interesse. Vi har også fått bistand fra Lommedalen 

skisenter og Norges Skiforbund med hensyn til kostnader med utbygging og 

prosjektbeskrivelse. 
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Naboer 
Innen uke 23 er det avholdt en dør til dør aksjon hvor de nærmeste naboene har fått en 

muntlig beskrivelse av planene. Det vil bli holdt et informasjonsmøte etter et eventuelt vedtak 

i kommunestyret. 

Økonomi

Generelt er det tenkt at idrettslaget står for daglig drift og snøproduksjon gjennom 

dugnadsarbeid. Prosjektet skal i hoveddel finansieres med tippemidler og gavebrev gitt av 

rettighetshaver til inntaker av masse som i Lommedalen. Prosjektet i Lommedalen er et 

overskuddsprosjekt som gir nye traseer og oppgradering av utstyr der. Vi har kontaktet 

Norges Skiforbund for å få veiledning om søknad av tippemidler og de mener prosjektet er 

gjennomførbart, om kommune og fylket går inn for det (se vedlegg 6). Detaljert 

finansieringsplan kommer om reguleringsplanen blir godkjent.  
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Planforslaget

Trolldalen vinterpark – beskrivelse av planområdet. 

Ref utomhusplan L-1122-01.

Adkomst og parkering

Det foreslås å etablere en ny avkjøring til anlegget fra Vevelstadveien, umiddelbart før første 

fartsdumpen inn mot Siggerud, fra E6. Her har Vevelstadveien rettet seg opp etter den skarpe 

svingen inn mot Siggerud og det god sikt begge veier. Det er foreløpig tenkt en 5 meter bred 

gruset adkomstvei. Det er mulig å kjøre frem til en kiss’n ride for å sette av skikjørere nære 

bakken. Veien sperres videre frem i anlegget med en bom, som kun kan passeres av drifts- og 

utrykningskjøretøy. Handikapp-parkering er plassert framme ved bommen.

Parkeringen avvikles på myra. Den foreslås opparbeidet som en grusarmert gressflate. Det vil 

si at den har et bærelag som tåler ferdsel av kjøretøy og brøyting, men den grusede overflaten 

inneholder 20 % vekstjord og er tilsådd med gress. På den måten vil arealet fremstå som en 

gresslette utenom vintersesongen ved ekstensiv bruk. På sommerstid kan arealet brukes til f 

eks hundekurs/ agility, midlertidig markedsplass og teltplass eller andre arealkrevende 

arrangementer. Arealet rommer maksimalt 740 stk biler som vist på planen. 

Driftsbygning/ Varmestue/ Klubbhus

Det foreslås en bygning som samler alle funksjoner til drift, varmestue, WC, garderober og 

klubbhus. Det er behov for garasje til tråkkemaskin og annet utstyr som plasseres i 

underetasjen. Her kan det også være garderober med fortrinnsvis knagger, der ungdom som er

alene i bakken kan henge fra seg sekker.  Klubblokaler og varmestue plasseres i 1. etasje med 

utsikt mot bakken. Begge etasjer skal være tilgjengelige med trinnfri adkomst og helning < 

1:20 iht. regler for universell utforming.
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Stadion og langrenn

I tillegg til parkering kan flaten på myra brukes til stadionområde for langrenn. Området 

avgrenses mot boligene i nord med en støyvoll for å skjerme naboene ved arrangementer. På 

en del av støyvollen, mot stadion, lages publikumstribune. Under tribunen/vollen kan det være

teknisk rom for pumpehus og strøm til høytaleranlegg og lys. Dam for snøproduksjon 

plasseres som et forskjønnende element i målområdet.

Det foreslås en ny langrennstrasé over kollen øst for stadionområdet, for å få en passende 

lengde på løype for barnerenn.    

Alpinbakken

Eksisterende slalåmbakke blir utvidet til også å omfatte barnebakke, terrengpark og skicross. 

Dersom det blir klarsignal for å gå videre med reguleringen, må bakkene detaljprosjekteres 

for endelig utforming.  

Akebakke

Akebakken er ikke tatt med innenfor foreslått planområde, da det ikke er tenkt å gjøre noen 

terrengmessige inngrep eller konstruksjoner. Tiltaket omfatter utelukkende fjerning av 

vegetasjon. Området er valgt utfra terrengmessige forhold og for at det ligger i et hjørne som 

ikke kommer i konflikt med trafikk. Området bør skjermes med brøytevoller eller annen 

merking som hindrer biler for å parkere i stoppesonen.

Universell utforming

Alle idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse, både som 

utøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementteknisk personell.  Alle funksjoner i 

forbindelse med adkomst, parkering, tilgjengelighet og utforming av bygg utvendig og 

innvendig, samt tilgjengelighet til publikumsområder, er universelt utformet uten behov for 

tilpasninger, særløsninger eller tilleggsløsninger. For selve bruken av alpinbakken er det 
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foreløpig ikke tatt hensyn til universell utforming, men dette vil bli en del av 

detaljprosjekteringen.

Oppfylling og terrengforming

Tiltaket er basert på en oppfylling og masseutskiftning av myra, samt en utjevning av 

alpinbakken med tilførsel av masser og en stedvis oppfylling for etablering av terrengpark 

med hopp. Det er per i dag ukjent hvor dyp myra er og hvor stor masseutskiftningen blir.  For 

skianlegget er en utjevning av hull og dumper svært kostnads- og arbeidsbesparende mht. 

snøproduksjon og forming av bakken. 

Illustrasjonsplan 

Illustrasjon i fugleperspektiv, bakken nordøstvendt og vil få lite direkte sollys. Markert grønt 

er parkerinsplassen med innkjørsel fra Vevelstadveien med jorvoll mot de nærmeste naboene 

(merket brunt). Markert blått er en kunstig dam for oppsamling og nedkøling av vann til 

snøproduksjon. Markert hvitt på parkeringsplassen er det tenkt en akebakke/skileikbakke uten

heis. Markert hvitt nede er fire traséer, fra venstre krosstrasée, parktrasée, «Kjusbakken» alpin

og en barnebakke lengst til høyre.  
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Barn og unges interesser

Dette vil bli en viktig utvidelse av det eksisterende tilbudet til barn og unge i Siggerud og 

omegn. Det blir et tilbud som er like bra for ikke organisert idrett som organisert. I senere tid 

er det vist at frafallet av ungdom innenfor idrettene snøbrett, telemark og alpint er vesentlig 

lavere enn idretten generelt (se vedlegg 3). Erfaringer med alpinanlegg fra Nesodden 

kommune er utelukkende positive (se vedlegg 2). 

Konsekvenser av planen

Generelle konsekvenser 
Planen anses for øvrig ikke å ha konsekvenser ut over de som allerede kommer av å 

gjenetablere et skianlegg innenfor det tidligere avsatte området.

Parkeringen på stormyra vil før til en delvis drenering av myra og utskiftning av masse. Det er

ikke registrert verdifulle naturtyper i området.

Miljømessige konsekvenser 
Det er ingen kjente negative konsekvenser for miljøet. Det er ingen kulturminner i 

planområdet. 
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Illustrasjoner
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Vedlegg

1.
Tilbakemelding fra Norges Cykleforbund

Det er gledelig å registrere at det er interesse for et slikt anlegg.

Utfor- og freeridesykling er en aktivitet som tiltrekker ungdom i stadig større grad. Det 

kommer til stadig nye anlegg i Norge, men i Oslo og Akershus hvor man kan anta at behovet 

vi være størst er det fortsatt lite tilbud. Dette er en aktivitet som ofte tiltrekker ungdom faller 

utenfor annen organisert idrettslig aktivitet og således svært interessant. Disse unge 

menneskene har ofte talenter som kommer til overflaten når de får utfolde seg friere.

Fra NCF side kan vi ikke ta direkte del i et utbyggingsprosjekt, vi har ikke ressurser å avse til 

dette. Det anbefales derimot at en lokal sykleklubb tilsluttet NCF involveres i prosjektet, da 

vil det være noe enklere å søke støtte inn mot forbundet. Jeg forstår at dere har en større 

entreprenør med på prosjektet, dette er supert og utover hva vi normalt opplever.

Når det kommer til å finne personer som kan hjelpe til med utformingen, kan det tenkes at 

enkelte av Norges beste juniorutøvere kan hjelpe til. Jeg foreslår at vi kommer tilbake til dette

når dere er klare for det.

Jeg håper dette er en liten støtte i arbeidet, ta gjerne kontakt igjen

Med vennlig hilsen

Erik Sandell

Oppmann i SK Rye utforgruppa og tillitsvalgt i NCF Grenutvalg Utforsykling

2.
 

Erfaringer fra Nesodden kommune

Det er liten tvil om at Brattbakken Alpinanlegg er en berikelse for lokalmiljøet på Nesodden 

på mange måter. Selv skriver Brattbakken venner på sine hjemmesider: 

Vår visjon og det som er vår drivkraft, er å lage og opprettholde et tilbud til barn, unge og 

14



voksne som ønsker å stå på ski og brett - uten at det må være organisert - og med så lave 

priser at alle har råd til å bruke bakken!

Les mer på http://brattbakken.com/Brattbakken/Velkommen.html 

Nesodden Kommune satser på gode tilbud til barn og unge, både organisert innen idretten, i 

de ulike frivillige lag og foreninger og i kommunal regi gjennom et bredt fritidstilbud til barn 

og spesielt ungdom. Brattbakken er et glimrende eksempel på et veldrevet tilbud som brukes 

av mange barn og unge - også de som kanskje ikke finner seg helt til rette i mer organiserte 

former som eksempelvis idretten. 

I et forebyggende perspektiv - både som en helsefremmende aktivitet, som en inkluderende 

sosial arena, og som alternativ til rus og uønsket adferd - er Brattbakken et viktig supplement 

til de øvrige tilbudene i kommunen. 

Vi(Ungdom og Fritid)samarbeider også godt med Brattbakken, og har ved flere anledninger 

gjennomført arrangementer der vi flytter vår vanlige klubbvirksomhet utendørs og møter 

ungdommene på deres arena. Vi kjøper også dagskort som kan gis til ungdommer som 

normalt ikke har økonomi til å benytte bakken (selv om prisene holdes på et minimum). På 

denne måten kan vi bidra til å senke terskelen for deltakelse i positive fritidsaktiviteter som 

alpint og snowboard utvilsomt er. 

Brattbakken drives på frivillig basis av "Brattbakkens Venner", men med god støtte fra 

Nesodden Kommune, Teknisk avdeling.

Lykke til med prosjektet deres!

Mvh

Tom Sammerud

Virksomhetsleder

Ungdom og Fritid, Nesodden Kommune

3.
Tilbakemelding fra Norges idrettsforbund
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Norges idrettsforbund er glade for alle idrettsanlegg som settes i stand for at flere skal ha 

mulighet til å komme i fysisk aktivitet. Erfaringsmessig er alpinanlegg et sted hvor man også 

fanger opp mange ungdommer som faller fra, eller ikke finner seg til rette i den organiserte 

idretten. Ved å skape arenaer i nærmiljøet hvor ungdom i stor grad styrer sin egen aktivitet, 

opprettholdes det sosiale fellesskapet i tillegg til de positive helsemessige effektene for 

ungdommene ved å være i fysisk aktivitet.

Med vennlig hilsen

Mads Andreassen

Seksjonsleder barn og ungdom

4.

Svar fra fylkesmannen på forespørsel om det er mulig å starte opp alpinanlegg i marka.

Vi har diskutert dette litt, og anser at det kreves en regulering av området, med godkjenning 

fra miljøverndepartmentet. På bakgrunn av den informasjonen vi har i forhold til at det er en 

gammel slalombakke her,at det er idrettsformål og at det ligger nær bebyggelsen ser vi ingen 

grunn til å fraråde oppstart av reguleringen, men vi må vurdere en søknad konkret når denne 

kommer. Når det gjelder alle de mer konkrete spørsmålene fra idrettslaget må vi vurdere disse

i en reguleringsprosess. 

Jeg har forstått det slik at Jostein Meisdalen allerede har gitt tilbakemelding om at vi er 

skeptiske til parkeringen i alt 1 (på toppen, red). 

Det er viktig at dere som kommune gjør en vurdering av området og prosjektet før søknaden 

om oppstart sendes oss.

Med vennlig hilsen

Ingeborg Austreng, Rådgiver

Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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5.
Tilbakemelding fra skikretsen 

6.
Tilbakemelding fra Norges Skiforbund

Uttalelse om spillemidler søknader i Trolldalen alpin anlegg.

Med 4 løyper, barne og skileik, alpin/turist trasé, park, og crossløype kan dere søke om 4 
løype søknader. Her kan grunnarbeidet i forbindelse med masselevering gå inn som 
egenkapital i form av gavebrev i disse søknadene.

4 søknader løyper( kan skille barne-skileik som nærmiljø anlegg) de andre som ordinære.
2- 3  søknader lys
1 søknad heis
1 søknad snøproduksjon alpin
1 søknad varmestue/ heishus.

1 søknad arena langrenn
1 søknad snøproduksjon langrenn (Nb dette må avklares med idretts konsulent i fylket.)

Spørsmålet er hvor mange søknader er det fornuftig å søke om over en periode og 
prioritering av disse. Egenkapitalen avgjør dette.

Utfordring med alle disse søknadene er dokumentasjon for egenkapital.
Kan kommunen gi garanti om støtte?
Avtalen med utførende aktør kan gi garanti slik at en bank eller kommune kan gi garanti 
videre inn i søknadene.

Undertegna vil anbefale idrettslaget å søke på disse spillemidlene, forutsatt at kommune og 
fylke godkjenner planene.

Med vennlig hilsen
 
Eivind Gjeraker
Konsulent Freestyle
 
Tlf: +47 21 02 90 00
Mob: + 47 907 33 187
eivind@skiforbundet.no
 
Norges Skiforbund
www.skiforbundet.no
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