Oslo kommune
Bymiljøetaten

Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 OSLO

Dato:
Deres ref.:

Vår ref.: 18/13828-1

Saksbeh.: Simen Røgeberg
Org. enhet: Idrett vest

30.05.2018

Arkivkode:

VEDR. MULIG REGULREING I JERIKOBAKKEN

Vi viser til mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger, Kap 5.13,
punkt 2. Her fremkommer det at «De frivillige organisasjonene som har Oslo kommunes
skoger som interesse- og arbeidsområde, skal informeres om Friluftsetatens virksomhet og
inviteres til samarbeide om saker og oppgaver av felles interesse [..].»
I høringsutkastet av Behovsplan for idrett- og friluftsliv 2019-2028 foreslås det å starte opp
regulering av skipark m/skicross og terrengpark i Jerikobakken. Prosjektet planlegges
ferdigstilt i 2022.
Jerikobakken er et lite og lokalt anlegg for alpint/snowboard/twintip/skicross og for vinterlek.
Bymiljøetaten vurderer at denne mindre utvidelsen av anlegget er viktig utvikling for å sikre at
anlegget er attraktivt. Etaten planlegger derfor å iverksette nødvendige prosesser for å kunne
gjeVi viser til mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger, Kap
5.13, punkt 2. Her fremkommer det at «De frivillige organisasjonene som har Oslo kommunes
skoger som interesse- og arbeidsområde, skal informeres om Friluftsetatens virksomhet og
inviteres til samarbeide om saker og oppgaver av felles interesse [..].»
I høringsutkastet av Behovsplan for idrett- og friluftsliv 2019-2028 foreslås det å starte opp
regulering av skipark m/skicross og terrengpark i Jerikobakken. Prosjektet planlegges
ferdigstilt i 2022.
Jerikobakken er et lite og lokalt anlegg for alpint/snowboard/twintip/skicross og for vinterlek.
Bymiljøetaten vurderer at denne mindre utvidelsen av anlegget er viktig utvikling for å sikre at
anlegget er attraktivt. Etaten planlegger derfor å iverksette nødvendige prosesser for å kunne
gjennomføre tiltaket.

Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefon: 21 80 21 80

Org.nr: NO 996 922 766
Bankgiro: 1315.01.03376

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www.oslo.kommune.no

Prosjektets omfang:
- Etablere ny nedfart ved å fjerne trær fra terrengpark til toppen av skiheisen.
- Lyssetting av nye områder
- Oppgradere infrastruktur og utstyr til snøproduksjon
Arealet er regulert til friområde/park gjennom reguleringsplan S-1990. Deler av det aktuelle
området ligger innenfor markagrensen, og omfattes dermed av Lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner (markaloven).
Bymiljøetaten ber med dette om deres tilbakemelding på tiltaket innen 15. juni 2018.

Med vennlig hilsen

Jeanette Femoen
avdelingsdirektør
Godkjent elektronisk

Martin Sletten Løvik
seksjonssjef

Vedlegg: Kart med inntegnet utvidelse av anlegget

2

VEDLEGG

3

Mottaker
Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus
DNT Oslo og omegn
Østmarkas venner

Kontaktperson

Adresse
Vøienvolden,
Maridalsveien 120
Postboks 7 sentrum
Postboks 85
Nordstrand
Kongeveien 5
Ekebergveien 101
Postboks 8896
Youngstorget

Skiforeningen
Oslo Idrettskrets
Oslo og Omland
Friluftsråd
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Post
0461 OSLO
0101 OSLO
1112 OSLO
0787 OSLO
1178 OSLO
0028 OSLO

