
 
Møtereferat:  Vår ref.: Side 1 av 3 

Trolldalen Vinterpark 1122 
 

 

Type møte: Oppstartsmøte regulering Møtenr: 01 
Dato: Tid: Sted: Vår saksbehandler, tlf.: 

2.4.2013 13:00 Ski Rådhus DW, tlf: 69206010 

Neste møte:  
Deltakere: Forkortelse: Firma Tilstede Sendes 

Erik A Hovden EAH Ski kommune, plan/byggesak x x 
Linn Marie Heimberg LMH Ski kommune, klima og miljø  x x intern 
Reidar Haugen RH Ski kommune, Skogbestyrer x X intern 
Anne Berit Hogstad AH Ski kommune, Kultur og idrett x X intern 
  Ski kommune, Kommunaltek. VA x X intern 
Øyvind Halseth ØH Siggerud skiklubb, prosjektansv x x 
Navn?  Siggerud skiklubb  x X  
Åsa Hjorth ÅH In Situ AS Landskapsarkitekter x x 
Daniella Wennberg DW In Situ AS Landskapsarkitekter  x  
 
 
Pkt. Tekst Ansv. Frist 

    
1.0 Miljøverndepartementets uttalelse til oppstart av planarbeidet gir viktige innspill 

til utforming av utredningsprogrammet.  
 

  

1.1 Konsekvenser for friluftsliv i området må utredes, og eventuelle konflikter 
mellom dagens bruk av området til friluftsaktiviteter og det planlagte skianlegget 
bør belyses. I planen bør det legges til rette for dagens friluftsaktiviteter og 
utbyggingen bør bidra positivt til utøvelsen av friluftslivsaktiviteter også. 
 

DW  

1.2 Det må utredes konsekvenser for vannmiljø og klima som vil følge av at myra 
graves ut og fylles opp med steinmasser. Myra er viktig for biologisk mangfold 
og er en viktig hydrologisk buffer ved nedbør. Når myrområder fjernes vil dette 
ha konsekvenser for vannbalansen i området. Det må redegjøres for behovet for å 
fylle igjen myrområdet ut over det økonomiske, og eventuelle avbøtende tiltak 
bør beskrives. Avrenning fra planområdet ledes i en kulvert på 700m under 
bebyggelsen på Siggerud, til Langenvassdraget. Kulverten har begrenset 
kapasitet (ɸ500mm). Overvannshåndtering må være et viktig tema i planarbeidet. 
Det bør beskrives flere alternativer som viser ulik andel utbygging av myrarealet. 
Parkeringsplassen skal bygges opp som en gressarmert flate, og vann vil kunne 
trenge gjennom dekket. Slik kan man avbøte hurtig avrenning og opphopning av 
vann ved nedbør, noe som er et problem ved bruk av tette flater. En fylling vil 
likevel ikke ha samme fordrøyende effekt som en myr. 
 

DW  

1.3 Det må holdes en løpende dialog med fylkesmannen underveis for å sikre at 
planen bearbeides og får en utforming og omfang som er i tråd med føringer i 
markaloven. 

DW  
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1.4 Det skal gjøres en kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet(f eks 

av Biofokus) DW  

1.5 Det skal gjennomføres grunnundersøkelser bl a for å kartlegge dybde og typer 
masser under myra. Ved grunnundersøkelser på myra må det tas hensyn til 
hovedavløpsledning og fiberkabel som går gjennom myra. Ved 
masseutskiftninger må det tas tilstrekkelig hensyn til og gjennomføres tiltak for å 
sikre at det ikke blir skade på hovedavløpsledning og fiberledning. Kommunen 
kontaktes for kartgrunnlag som viser trasé for ledninger. 

DW  

1.6 Deponi. For at tiltaket skal være i tråd med føringene i Markaloven, bør 
oppfylling av området begrenses. Snøkanoner er kostbare og legger premisser for 
økonomien i prosjektet mht finansiering gjennom etablering av midlertidig 
deponi. Det må gjøres avveininger mellom behov for oppfylling ift økonomi og at 
tiltaket skal tilpasses forutsetninger på stedet mht friluftslivsinteresser, landskap, 
naturmangfold og kulturminner. Fylkesmannen har gitt positive signaler om 
gjennomføring av tiltaket, siden tiltaket er samfunnsnyttig og innebærer en 
fornuftig gjenbruk av masser. 
 
Det må redegjøres for behov for så stor p-plass som skissert; tanken er at arealet 
på myra skal kunne brukes som langrennsarena/vinterlek og også andre 
aktiviteter som f eks hundedressur sommerstid. 
 

ØH 

DW 

 

 

1.7 Statens vegvesen bør kontaktes tidlig for avklaringer av mulig ny adkomst til 
skianlegget samt adkomst for anleggstrafikk(midlertidig anleggsvei). Det bør 
vurderes om avkjøring til Oksrudveien kan flyttes for å gi en bedre adkomst til 
Oksrød permanent. Det er ønske om å bruke Oksrudveien som midlertidig 
anleggsvei. Dette bør imidlertid vurderes i forhold til sterke friluftsinteresser i 
området, og eventuelt avklares med fylkesmannen (MD). Kontaktperson i Statens 
vegvesen er Karin Andersen. 
 

DW  

1.8 Forslag til planprogram sendes på høring samtidig med varsling av planoppstart.  
Naboer, grunneiere, velforeninger, interesseorganisasjoner og aktuelle 
høringsinstanser varsles ved brev. I tillegg annonseres planoppstart i avis 
(Østlandets blad) og legges informasjonen ut på kommunens hjemmeside. Det 
bør vurderes å holde åpent informasjonsmøte for lokalsamfunnet på Siggerud. 
Kommunen kan stille på møte, og vil stille Siggerud skole til disposisjon. Det 
kan være hensiktsmessig å gjennomføre informasjonsmøte i høringsperioden, 
hvor det kan fungere som en arena for innspill til planarbeidet.  
 
Det tas sikte på å varsle oppstart og sende planprogram på høring før sommeren. 
Forslag til planprogram må til politisk behandling før høring i plan og 
byggesakutvalget 28.5. Skrivefrist for saker til utvalget er 3 uker før, og 
planprogrammet må være ferdig i slutten av april. Forslag til planprogram 
sjekkes ut med kommunen underveis. 
 

ØH 

EAH  

DW 

 

 

1.9 Ved Oksrud har det tidligere vært deponert avfall og arealet er registrert som 
deponi i klasse 2(dvs svært forurenset). Det er gjort avbøtende tiltak, fyllinga har 
bl a fått en overdekning på 1/2m. Det er viktig at det ikke gjøres gravearbeider i 
området, da dette kan utløse forurenset avrenning fra den gamle fyllinga. Det er 
gjort registrering av forurensing og sigevann fra fyllinga i rapport fra Bioforsk v/ 
Trond Mæhlum, som er tilgjengelig hos kommunen.  Fyllinga ligger ved toppen 
av den gamle skibakken langs Oksrudveien, i området hvor massene til deponiet 
er tenkt kjørt inn. Virkninger av massetransport og oppfylling i Trolldalen på 
eksisterende fylling må konsekvensutredes.  Ytterligere avbøtende tiltak må 
vurderes.  

DW  
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1.10 Ski kommune er grunneier i hele planområdet. Det må avklares videre 

leiebetingelser/avtaler og eventuell økonomisk utbytte for kommunen som følge 
av deponiet 

ØH 

 

 

 Planavgrensningen må ta hensyn til at Verpeåsen er et viktig område for 
friluftsliv. Det må vurderes om det er behov for akebakke ved parkeringsplassen, 
og om den skal reguleres til formålet.  Midlertidig anleggsvei må inngå i 
planområdet. Ved avveining av planavgrensning bør det tas hensyn til å få gode 
forbindelser ut til lokalsamfunnet, bl a at det legges til rette for adkomst til 
området fra skolen. 

ØH 

DW 

 

 

 

 

 

   

 Sign. Daniella Wennberg   

    

    
 
 


