
Vardåsen skisenter – årsmøte 
Borgen vel 

Onsdag den 14. Mars 2012  
 

Avd.leder idrett og friluft Bjørn Erik Olsen  



Vardåsen skisenter – videre utvikling 



Vardåsen skisenter – videre utvikling 

> Idrettslagenes innspill pr juli 2007;  
> Hagahogget Låmlag, Asker skiklubbs alpingruppe, Asker Snowboardklubb 

 

> Ønske om utvikling, estimert til 48,2 mnok eks mva  
 
> Hovedtrekkene i lagenes rapport var; 
> Oppgradering av vannforsyning – høyest prioritert 
> Nytt snøproduksjonsutstyr 
> Ny sydlig trase 
> Trase ned til Gullhella stasjon, med ny alpinstue her  
> Innfartsparkering felles med jernbane med mer…. 



Vardåsen skisenter – videre utvikling 

> Kommunens behandling så langt;  
 

> Delvis kvalitetssikring av rapport, spesielt "trinn 1 – 
vannforsyning"  

> Asker kommune kjøpte eiendom av Akershus 
fylkeskommune for 4 mnok   

> Det er avsatt 25,5 mnok i budsjett til "trinn 1 – 
vannforsyning"  

> Det er foreløpig ikke gjort andre beslutninger om videre 
utvikling 

> I påvente av avklaringer har kommunen bare kunnet inngå 
kortsiktige driftsavtaler  



Vardåsen skisenter – vannforsyning 

 
 

•Vannledninger: utvendig diameter 420 mm  

•Tillatelse fra fylkesmann til å legge ledning i LNF-
området 

•Tillatelse fra fylkesmann til å legge ledning innenfor 
markagrensen 

•Tillatelse fra Jernbaneverket til å krysse jernbanen 

•Tillatelse fra Jernbaneverket til å legge vannledning 
nær jernbanen 

•Tillatelse fra NVE til uttak av vann  

•Tillatelse fra Asker kommune, KTA, til å bruke 
eksisterende overvannsrør til kryssing av jernbane 



Vardåsen skisenter - vannforsyning 



Vardåsen skisenter - vannforsyning 



Vardåsen skisenter - 
naturtypekartlegging 

•Stien opp fra jernbanelinje og til Barlindbekken uproblematisk 

•Barlindbekken bør ikke røres 

•Skibakkeområdet uproblematisk. 

•Skogs-og våtmarksområder mellom Bondivann og 
Gullhellastasjon, inklusiv hele søndre bukt i Bondivann bør 
bevares mest mulig inntakt 



Vardåsen skisenter - 
naturtypekartlegging 



Vardåsen skisenter – status 
vannforsyning  

> Befaringer m/NVE avholdt 
> "Magefølelsen" tilsier konsesjon med vilkår – eksempelvis med 

automatisk varsel- og måleanlegg for vannføring i Blakstadelven 
> Vedtak fra NVE skrives i løpet av 2011, trodde vi…….men det 

foreligger ennå ikke.  
> Nå er tilbakemeldingen at beslutning forventes i løpet av noen 

uker 
> Ordfører har engasjerte seg i saken, og skrevet brev  
> Etter vedtak i NVE må JBV høres. JBV tar ikke stilling til saken før 

NVE avgitt sin beslutning  
 

> PRU-> arbeid den seneste tiden -  
> Ferdigstiller konkurransegrunnlaget 
> Starter planlegging av et automatisk varsel- og måleanlegg for 

Blakstadelven 
> Gjennomfører en risikoanalyse for prosjektet   

 



Vardåsen skisenter – videre utvikling  

> Når konsesjon fra NVE og JBV foreligger, politisk sak om 
videre utvikling  

> Ikke avsatt mer penger foreløpig til videre utviklingstiltak 
> Ny sydlig trase – kostnadskalkyle, overslag foreligger  
> Traseforlengelse ned til Bondivann stasjon med ny 

tilbringerheis og kryssing/bru over jernbane etc….. Må 
kostnadsberegnes – her vil markalovens bestemmelser også 
kunne komme til anvendelse 

> I denne sammenheng også vurdere innspill om 
sykkelaktivitet/"down hill"/terrengsykkel, ev. andre forslag 
om aktivitet…. 
 



Vardåsen skisenter – videre utvikling 

> De Unges Kommunestyre har 
årlig innspill om Vardåsen 
skisenter 

> Ved behandling av "Kommunal 
plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet" – Vardåsen 
skisenter i fokus  
 
 
 
 
 
 

 
 



            TAKK FOR MEG !  
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