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LINDEBERGÅSEN - ALPINANLEGG JERIKOBAKKEN 
 
Sammendrag: 

Bydel Alna har i brev av 07.02.2014 fra Plan- og bygningsetaten mottatt bestilling av 
oppstartsmøte for utvidelse Jerikobakken alpinanlegg. 
 
Forslagstiller er Lindeberg Sportsklubb med In Situ AS som fagansvarlig. 
 
Hensikten med prosjektet er å utvide eksisterende alpinanlegg og etablere skipark. Det skal 
tilrettelegges for aktivitet og friluftsliv for flere brukergrupper fra turgåere, syklister og 
skisportutøvere. 
 
Tiltaksområdet ligger delvis innenfor Marka og omfattes av Markaloven. Prosjektet faller inn 
under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredning § 3 og § 4. 
 
Fremdriften i saken kan følges på Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn, 
www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnummer 201401555. 
 
Saksframstilling: 

Beskrivelse av forslaget 

Overordnede planer og føringer 
Tiltaket må forholde seg til en rekke overordnede planer (se bestilling). 
 
Eksisterende miljøforhold 
Det er registrert rik edelløvskog og gammel løvskog innenfor tiltaksområdet. 
 
Jerikobakken ligger lett tilgjengelig i forhold til buss og T-bane. (Bydelsadministrasjonen 
bemerker at det ikke er riktig at buss 25 og 79 har holdeplass på Jeriko skole slik det er markert på 
kartet. Holdeplassen er i Jerikoveien.) 
 
For adkomst med personbil henvises det i dag til etablert markaparkering ved Lindebergåsen/Ole 
Reistads vei, parkering på Lindebergsenteret og gjesteparkering i tilknytning til boligbebyggelsen 
i området. 
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Stedsanalyse 
Jerikobakken er et meget populært anlegg som sammen med nærliggende friområder og Marka, 
benyttes til idrett, trening og friluftsliv av både lokalbefolkningen og tilreisende. Forslagstiller 
understreker at med opparbeidelse av en større alpinbakke, vil man kunne opprettholde en allsidig 
bruk av området gjennom de ulike årstider, bedre adkomsten til marka samt ivareta områdets 
grønne karakter. 
 
Forslagets hovedgrep 
Det foreslås å oppgradere og utvide eksisterende alpinanlegg slik at det appellerer til flere 
brukergrupper i flere aldersnivåer. Terrenget tilpasses slik at alpinanlegget kan driftes med 
redusert snøproduksjon. Det planlegges å opprettholde gode forbindelser mellom alpinanlegget og 
nærliggende skiløyper/turstier i Marka. 
 
Eksisterende alpinanlegg utvides til opptil 4 nedfarter med skicross, terrengpark og normalbakke 
slalom. Tursti fra topp av skibakke kan knyttes til eksisterende løypenett i marka. Skiklubben vil 
således kunne tilby et helhetlig anlegg for skisport for sine medlemmer. Sommerstid vil anlegget 
kunne brukes til terrengsykling. 
 
På toppen av alpinanlegget foreslås det oppført et klubblokale/driftsbygning tilrettelagt for 
cafedrift. Bygget vil kunne fungere som samlingspunkt for friluftsliv generelt. I skogsterrenget vil 
det i tillegg tilrettelegges for bålplass til fri bruk for bl.a. skoler, SFO og barnehager. 
 
I tilknytning til anlegget og turvei foreslås det å opparbeide ny parkeringsplass. Parkeringsplassen 
vil kunne benyttes som en utfartsparkering. 
 
For skjerming mot tilgrensende eiendommer foreslås det å bygge voller mot alpinanlegget. 
 
Trafikk og parkering 
Tiltaket forutsetter ingen endringer av eksisterende veier. Anlegget tenkes først og fremst som et 
lokalt tilbud i østre bydeler. Når det gjelder tilreisende, anses det som mest hensiktsmessig å 
henvise til byens kollektivnettverk. 
 
For å håndtere et eventuelt økt parkeringsbehov i tilknytning til anlegget, foreslås det å etablere ny 
utfartsparkering for ca. 230 biler ved turvei fra Lindebergåsen. 
 
Bydelsadministrasjonens merknader 

Bydelsadministrasjonen er positiv til planene for oppgradering av Jerikobakken og utvidelse av 
idretts- og friluftstilbudet på Lindeberg. Bydelen har også prioritert dette i Groruddalssatsingen og 
vært en pådriver for å få alpinanlegget prioritert i handlingsprogrammet for Kommunal plan for 
idrett og friluftsliv i Oslo. 
 
Bydelsadministrasjonen vektlegger at Jerikobakken og friområdene på Lindeberg (Lindeberg 
idrettspark) er et unikt område og aktivitetstilbud som verdsettes høyt i nærområdet og av 
tilreisende brukere. Det er en arena ikke bare for fysisk aktivitet og mestring, men også en viktig 
inkluderende møteplass. Videre er det vesentlig at forslaget tilrettelegger for en utvikling av 
anlegget for allsidig bruk av området gjennom året og bedret adkomst til Marka. Det er et 
overordnet mål å legge til rette for muligheter for et mangfold av fysisk aktivitet blant 
befolkningen og stimulere til økt bruk av Marka. 
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Forslaget har noen hovedutfordringer i forhold til Marka, biologisk mangfold/naturverdier og 
trafikk/parkering. Lover og overordnede kommunale planer har bestemmelser og føringer for 
hvordan tiltak skal forholde seg til dette, herunder utkast til Kommuneplan 2030 som nå er på 
høring, og som bydelsadministrasjonen mener det er riktig å forholde seg til, selv om planen ikke 
er vedtatt. 
 
Gjeldende regulering 
Eksisterende alpinanlegg ligger i regulert friområde (del av S-1990). Friområdet strekker seg inn i 
Marka. Område for utvidelse av anlegget er i sin helhet i Marka og i hovedsak innenfor regulert 
friområde, med unntak av toppen av bakken med foreslått klubbhus/cafe og skiløypa/turstien fra 
toppen til Lindebergåsen. Bydelsadministrasjonen kan ikke se at det er gitt særskilte bestemmelser 
for friområdet i gjeldende reguleringsplan hva angår alpinanlegget, men friområdereguleringen i 
Marka videreføres i utkast til ny kommuneplan. 
 
Lovverk og føringer for tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Marka 
Markaloven 
I henhold til markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka. Loven åpner imidlertid for 
tiltak som stier og løyper og idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål. 
 
Markaplanen 
Markaplanen (Kommunedelplan for Marka fra 1991) krever i planbestemmelsene 
reguleringsplaner for utbygging eller vesentlig utvidelse av anlegg for friluftsliv som alpinanlegg, 
større hoppbakker, større lysløypeanlegg og større turveianlegg. 
 
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger har som prinsipp for tilrettelegging for friluftsliv og 
idrett i kommuneskogene, at det ikke foretas flere terrenginngrep og anlegg enn de som er strengt 
nødvendige, og at graden av tilrettelegging skal avta innover i skogen. Flerbruksplanen vektlegger 
at bare aktiviteter som hører hjemme i Marka, skal tillates, og de tradisjonelle frilufts- og 
idrettsaktivitetene skal prioriteres. Det enkle, naturvennlige friluftslivets behov og de 
markatilknyttede idrettsaktivitetene skal prioriteres. Flerbruksplanen påpeker også at det er 
nødvendig å innarbeide hensynet til det biologiske mangfoldet når kommunen skal tilrettelegge for 
friluftsliv og idrett. 
 
Flerbruksplanen åpner samtidig for tyngre tilrettelegging for friluftsliv og idrett i randsonen til 
Marka. 
 
Bydelsadministrasjonen understreker at Flerbruksplanen forutsetter at nye anlegg og 
tilretteleggingstilbud for friluftsliv og idrett, skal baseres på at innbyggerne skal ha mest mulig 
likeverdige tilbud, eldre og orienterings- og bevegelseshemmede skal gis muligheter til å komme 
ut i kommuneskogene, og ved nybygging og rehabilitering skal kravene til de 
bevegelseshemmedes tilgjengelighet ivaretas. 
 
Utkast til kommuneplan 2030 
Utkast til Kommuneplan 2030 har som mål å bevare Marka og det biologiske mangfoldet. I 
Markas randsone mot byggesonen avgrenses en «aktivitetssone» med bestemmelser som åpner for 
tilrettelegging for utendørs aktiviteter og friluftsliv. Målsettingen er å legge til rette for et aktivt 
friluftsliv, idrett og gode naturopplevelser. Aktivitetssonene er avgrenset på bakgrunn av en 
analyse som definerer områder som tåler en viss tilrettelegging (aktivitetssoner) og områder for 
friluftsliv der naturopplevelsen er det vesentligste. Bestemmelsene åpner for utendørsaktiviteter, 
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også slike som ikke tradisjonelt har vært oppfattet som «Marka-aktiviteter», i den hensikt å møte 
ulike aldersgruppers behov og hensynta endrede aktivitetspreferanser. 
 
I forslag til bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedrørende Marka randsone (§ 10 Marka) 
heter det bl.a. i § 10.1 Marka: 
 
5. Aktivitetssone, avgrenset med bestemmelsesgrense: 
a. Området kan benyttes som tilrettelagt friluftsområde med tiltak for fysisk aktivitet og friluftsliv/idrett 

for ulike alders- og brukergrupper. Dette forutsetter at tiltakene lokaliseres og utformes slik at viktige 
landskapselementer og naturverdier ivaretas. Mindre tekniske bygg i tilknytning til anlegget kan tillates 
med en øvre begrensning på 50 m² BYA. 

b. I aktivitetssonen kan det tillates en større grad av tilrettelegging, herunder landskapsbearbeiding og 
skjøtsel, for å forebygge slitasje på grunn av intensiv bruk. 

 
6. Turdrag/turvei: Traseer for nye eller utvidede helårstraseer og skiløyper tillates som vist på plankartet 

og kan justeres ved byggesaksbehandlingen. Traseer skal ha god tilpassing til landskapet og ta hensyn 
til viktige natur- og verneverdier. 

 
Kommuneplanen foreslår i tillegg følgende retningslinjer for aktivitetssone: 
 
• Med tiltak menes utendørs anlegg som for eksempel anlegg for ski/skileik, ballfelt, sykkeltraseer, 

lysløyper, klatreanlegg og skateboardanlegg. 
• I plan- og byggesaksbehandlingen skal det legges vekt på landskapstilpasning, allmennhetens 

tilgjengelighet og støy. Viktige bekkedrag og turstier bør ivaretas. 
• Ved utforming av anlegg bør det i størst mulig grad benyttes naturmaterialer og avdempet belysning og 

farger. 
 
I utkast til kommuneplan er alpinanlegget med klubbhus/cafe, skiløype/tursti og markaparkering 
som ligger i Marka, i aktivitetssonen. 
 
Biologisk mangfold og naturverdier 
Innenfor tiltaksområdet er det registrert rik edelløvskog og gammel løvskog, definert som 
naturtype C-område, naturverdier med lokal verdi. 
 
I forslag til Kommuneplan 2030 er det i bestemmelser til arealdelen gitt følgende bestemmelse: 
Bestemmelse § 7.6 punkt 2: I områder hvor det er registrert naturverdier med lokal verdi (C-
områder) skal tiltak som kan forringe naturverdiene søkes unngått. 
 
Det er også gitt følgende retningslinjer: 
• Før tiltak eventuelt tillates i områder hvor det er registrert naturverdier med regional og lokal 

verdi, skal naturverdiene være grundig utredet og vurdert. 
• I områder hvor det er registrert naturverdier med lokal verdi skal tiltak avveies i forhold til 

naturverdiene. Avbøting av skade og ulempe for naturverdiene skal vurderes. 
 
Steinsprangfare 
Bydelsadministrasjonen bemerker at Kommuneplan 2030 i plankartet for hensynssoner (sikrings- 
og faresoner), markerer et område i alpinanlegget som sone H310-2, som angir områder med 
mulig steinsprangfare. Her tillates ikke tiltak som kan utløse/rammes av steinsprang. Ved 
regulering og søknad om tiltak kreves fagkyndig utført ROS-analyse/fareutredning som 
dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. 
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Trafikk og parkering 
Anlegget skal først og fremst være et lokalt tilbud i østre bydeler. Biladkomst bør begrenses og 
bydelsadministrasjonen er enig i at tilreisende bør henvises til byens kollektivnett. Anlegget har 
relativt god kollektivtilgjengelighet. Det foreslås likevel opparbeidet ny utfartsparkering for 230 
biler ved turvei fra Lindebergåsen. Behovet for bilparkering vil trolig øke når anlegget 
oppgraderes og i forbindelse med arrangementer, og det vil være hensiktsmessig å kunne tilby 
parkeringsplasser for tilreisende som har få alternativer til bil og for å unngå villparkering i 
boligbebyggelsen i området. Det er ønskelig at Marka brukes og tilbudet av utfartsparkering er 
relativt dårlig langs Marka fra Lindeberg til Haugerud. Utfartsparkering er etterspurt, og i så måte 
er det positivt at det også etableres utfartsparkering for andre brukere for å bedre tilgjengeligheten 
til Marka, selv om bilbruken skal reduseres. 
 
Terrenginngrep 
Bydelsadministrasjonen har oppfattet det slik at det er planlagt benyttet overskuddsmasse fra 
Veidekke til oppbygging av terreng i alpinanlegget, driftsvei og markaparkering. Dette kan være 
en hensiktsmessig måte å deponere overskuddsmasse på, men tiltakene innebærer samtidig 
vesentlige terrenginngrep-/opparbeidelse i Marka. Terrengopparbeidelser er ikke omtalt i 
bestillingen, men er vist i vedlagte kart (snitt). 
 
Bydelsadministrasjonens foreløpige konklusjon 
Bydelsadministrasjonen er positiv til planene for oppgradering av Jerikobakken og utvidelse av 
idretts- og friluftstilbudet på Lindeberg. Det er avgjørende at forslaget tilrettelegger for en allsidig 
bruk av området gjennom året og bedret adkomst til Marka, i tråd med overordnede mål om å 
legge til rette for muligheter for et mangfold av fysisk aktivitet blant befolkningen og stimulere til 
økt bruk av Marka. 
 
Bydelsadministrasjonen mener forslaget er innenfor markalovens formål og i tråd med prinsipper i 
flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger og målsettinger i utkast til ny kommueplan for Oslo 
(jf. kommuneplanens bestemmelser til foreslåtte aktivitetssoner i Markas randsoner). 
 
Bydelsadministrasjonen er usikker på om det kreves reguleringsplan for utbyggingen, men 
regulering bør vurderes for å avklare og sikre frilufts- og idrettsinteressene samt ivaretagelse av 
biologisk mangfold og naturverdier. 
 
Bydelsadministrasjonen forutsetter at kravene til de bevegelseshemmedes tilgjengelighet ivaretas i 
utbyggingen. 
 
Bydelsadministrasjonen forutsetter at registrerte naturverdier innenfor tiltaksområdet er grundig 
utredet og vurdert, og at tiltak som kan forringe naturverdiene, søkes unngått. Tiltak må avveies i 
forhold til naturverdiene, og avbøting av skade og ulempe for naturverdiene skal vurderes. (Jf. 
Kommuneplanutkastets forslag til bestemmelser.) 
 
Lindebergbekken og Jerikobekken må ivaretas og forutsettes ikke å bli berørt av tiltaket. 
 
Bydelsadministrasjonen forutsetter at det for området med mulig steinsprangfare (sone H310-2) 
innenfor tiltaksområdet, gjennomføres en ROS-analyse/fareutredning som dokumenterer at de til 
enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. 
 
Bydelsadministrasjonen forutsetter at det gjennomføres en trafikkanalyse der konsekvensene av 
tiltaket og behovet for parkeringsplasser (herunder utfartsparkering) vurderes. 
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Konsekvensene av terrenginngrep-/opparbeidelse i Marka må vurderes, og det må forutsettes at 
det kun deponeres rene masser. 
 
Det er krav til konsekvensutredning og bydelsadministrasjonen finner det naturlig at ovennevnte 
forhold utredes som en del av denne. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Etter fullmakt fra bydelsutvalget avgir miljø- og byutviklingskomiteen slik uttalelse: 
 
Bydel Alna viser til videresendt bestilling av oppstartsmøte for Jerikobakken. Bydelen har 
følgende merknader til forslaget: 
 
Bydelen er positiv til planene for oppgradering av Jerikobakken og utvidelse av idretts- og 
friluftstilbudet på Lindeberg. 
 
Bydelen vektlegger at Jerikobakken og friområdene på Lindeberg (Lindeberg idrettspark) er et 
unikt område og aktivitetstilbud som verdsettes høyt i nærområdet og av tilreisende brukere. Det 
er en arena ikke bare for fysisk aktivitet og mestring, men også en viktig inkluderende møteplass. 
Videre er det vesentlig at forslaget tilrettelegger for en utvikling av anlegget for allsidig bruk av 
området gjennom året og bedret adkomst til Marka. Det er et overordnet mål å legge til rette for 
muligheter for et mangfold av fysisk aktivitet blant befolkningen og stimulere til økt bruk av 
Marka. 
 
Forslaget har noen hovedutfordringer i forhold til Marka, biologisk mangfold/naturverdier og 
trafikk/parkering. Lover og overordnede kommunale planer har bestemmelser og føringer for 
hvordan tiltak skal forholde seg til dette, herunder utkast til Kommuneplan 2030 som nå er på 
høring, og som bydelen mener det er riktig og relevant å forholde seg til, selv om planen ikke er 
vedtatt: 
 
Gjeldende regulering: Eksisterende alpinanlegg ligger i regulert friområde (del av S-1990). 
Friområdet strekker seg inn i Marka. Område for utvidelse av anlegget er i sin helhet i Marka og i 
hovedsak innenfor regulert friområde, med unntak av toppen av bakken med foreslått 
klubbhus/cafe og skiløypa/turstien fra toppen til Lindebergåsen. Bydelen registrerer at 
friområdereguleringen i Marka videreføres i utkast til ny kommuneplan. 
 
Markaloven: I henhold til markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka. Bydelen viser 
imidlertid til at loven åpner for tiltak som stier og løyper og idrettsanlegg som kan innpasses 
innenfor lovens formål. 
 
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger: Bydelen påpeker at Flerbruksplan for Oslo kommunes 
skoger har som prinsipp for tilrettelegging for friluftsliv og idrett i kommuneskogene, at det ikke 
foretas flere terrenginngrep og anlegg enn de som er strengt nødvendige, og at graden av 
tilrettelegging skal avta innover i skogen. Flerbruksplanen sier også at det er nødvendig å 
innarbeide hensynet til det biologiske mangfoldet når kommunen skal tilrettelegge for friluftsliv 
og idrett. Flerbruksplanen åpner samtidig for tyngre tilrettelegging for friluftsliv og idrett i 
randsonen til Marka. Bydelen understreker at flerbruksplanen forutsetter at nye anlegg og 
tilretteleggingstilbud for friluftsliv og idrett, skal baseres på at innbyggerne skal ha mest mulig 
likeverdige tilbud, eldre og orienterings- og bevegelseshemmede skal gis muligheter til å komme 
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ut i kommuneskogene, og ved nybygging og rehabilitering skal kravene til de 
bevegelseshemmedes tilgjengelighet ivaretas. 
 
Utkast til kommuneplan 2030: Utkast til Kommuneplan 2030 har som mål å bevare Marka og det 
biologiske mangfoldet. I Markas randsone mot byggesonen avgrenses en «aktivitetssone» med 
bestemmelser som åpner for tilrettelegging for utendørs aktiviteter og friluftsliv. Målsettingen er å 
legge til rette for et aktivt friluftsliv, idrett og gode naturopplevelser. Bestemmelsene åpner for 
utendørsaktiviteter, også slike som ikke tradisjonelt har vært oppfattet som «Marka-aktiviteter», i 
den hensikt å møte ulike aldersgruppers behov og hensynta endrede aktivitetspreferanser. 
 
I utkast til kommuneplan er alpinanlegget med klubbhus/cafe, skiløype/tursti og markaparkering 
som ligger i Marka, i aktivitetssonen. 
 
Biologisk mangfold og naturverdier: Innenfor tiltaksområdet er det registrert rik edelløvskog og 
gammel løvskog, definert som naturtype C-område, naturverdier med lokal verdi. Bydelen 
forutsetter at registrerte naturverdier innenfor tiltaksområdet er grundig utredet og vurdert, og at 
tiltak som kan forringe naturverdiene, søkes unngått. Tiltak må avveies i forhold til naturverdiene, 
og avbøting av skade og ulempe for naturverdiene skal vurderes. (Jf. kommuneplanutkastets 
forslag til bestemmelser.) 
 
Steinsprangfare: Bydelen bemerker at Kommuneplan 2030 i plankartet for hensynssoner 
(sikrings- og faresoner), markerer et område i alpinanlegget som sone H310-2, som angir områder 
med mulig steinsprangfare. Her tillates ikke tiltak som kan utløse/rammes av steinsprang. Ved 
regulering og søknad om tiltak kreves fagkyndig utført ROS-analyse/fareutredning som 
dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. 
 
Trafikk og parkering: Anlegget skal først og fremst være et lokalt tilbud i østre bydeler. 
Biladkomst bør begrenses og bydelen er enig i at tilreisende bør henvises til byens kollektivnett. 
Anlegget har relativt god kollektivtilgjengelighet. Det foreslås likevel opparbeidet ny 
utfartsparkering for 230 biler ved turvei fra Lindebergåsen. Behovet for bilparkering vil trolig øke 
når anlegget oppgraderes og i forbindelse med arrangementer, og det vil være hensiktsmessig å 
kunne tilby parkeringsplasser for tilreisende som har få alternativer til bil og for å unngå 
villparkering i boligbebyggelsen i området. Det er ønskelig at Marka brukes og tilbudet av 
utfartsparkering er relativt dårlig langs Marka fra Lindeberg til Haugerud. Utfartsparkering er 
etterspurt, og i så måte er det positivt at det også etableres utfartsparkering for andre brukere for å 
bedre tilgjengeligheten til Marka, selv om bilbruken skal reduseres. 
 
Terrenginngrep: Bydelen har oppfattet det slik at det er planlagt benyttet overskuddsmasse fra 
Veidekke til oppbygging av terreng i alpinanlegget, driftsvei og markaparkering. Dette kan være 
en hensiktsmessig måte å deponere overskuddsmasse på, men tiltakene innebærer samtidig 
vesentlige terrenginngrep-/opparbeidelse i Marka. Bydelen bemerker at terrengopparbeidelser ikke 
er direkte omtalt i bestillingen, kun vist i vedlagte kart (snitt). 
 
Bydelens foreløpige konklusjon 

1. Bydelen er positiv til planene for oppgradering av Jerikobakken og utvidelse av idretts- og 
friluftstilbudet på Lindeberg. Det er avgjørende at forslaget tilrettelegger for en allsidig bruk 
av området gjennom året og bedret adkomst til Marka, i tråd med overordnede mål om å legge 
til rette for muligheter for et mangfold av fysisk aktivitet blant befolkningen og stimulere til 
økt bruk av Marka. 
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2. Bydelen mener forslaget er innenfor markalovens formål og i tråd med prinsipper i 
flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger og målsettinger i utkast til ny kommueplan for 
Oslo (jf. kommuneplanens bestemmelser til foreslåtte aktivitetssoner i Markas randsoner). 

 
3. Bydelen er usikker på om det kreves reguleringsplan for utbyggingen, men regulering bør 

vurderes for å avklare og sikre frilufts- og idrettsinteressene samt ivaretagelse av biologisk 
mangfold og naturverdier. 

 
4. Bydelen forutsetter at kravene til de bevegelseshemmedes tilgjengelighet ivaretas i 

utbyggingen. 
 
5. Bydelen forutsetter at registrerte naturverdier innenfor tiltaksområdet er grundig utredet og 

vurdert, og at tiltak som kan forringe naturverdiene, søkes unngått. Tiltak må avveies i forhold 
til naturverdiene, og avbøting av skade og ulempe for naturverdiene skal vurderes. (Jf. 
Kommuneplanutkastets forslag til bestemmelser.) 

 
Lindebergbekken og Jerikobekken må ivaretas og forutsettes ikke å bli berørt av tiltaket. 

 
6. Bydelen forutsetter at det for området med mulig steinsprangfare (sone H310-2) innenfor 

tiltaksområdet, gjennomføres en ROS-analyse/fareutredning som dokumenterer at de til enhver 
tid gjeldende forskrifter ivaretas. 

 
7. Bydelen forutsetter at det gjennomføres en trafikkanalyse der konsekvensene av tiltaket og 

behovet for parkeringsplasser (herunder utfartsparkering) vurderes. 
 
8. Konsekvensene av terrenginngrep-/opparbeidelse i Marka må vurderes, og det må forutsettes 

at det kun deponeres rene masser. 
 
Det er krav til konsekvensutredning og bydelen finner det naturlig at ovennevnte tema utredes som 
en del av denne. 
 
 
 
Tore Olsen Pran 
bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: 

− Bestilling av oppstartsmøte – videresending – Lindebergåsen. Brev av 07.02.2014 fra Plan- 
og bygningsetaten. 

− Bestilling av oppstartsmøte 
− Oslokart 
− Bolig- og friområde 
− Markaforbindelse 
− Adkomstsituasjon 
− Jerikobakken illustrasjonsplan 
− Jerikobakken plan for anleggsfasen 
− Jerikobakken snitt A-H-alpinanlegg 
− Jerikobakken snitt J-P-parkering driftsvei 


