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Om Hakadal Idrettslag 
Hakadal Idrettslag (HIL) er et selvstendig breddeidrettslag under Norges Idrettsforbund, 

stiftet i 1900. Idrettslaget består av ca. 1000 medlemmer, og har sitt primære nedslagsfelt 

nord i Nittedal kommune, med området rundt Varingskollen og Elvetangen som sentrale 

områder for sine anlegg. 

Idrettslaget har delt sine aktiviteter inn i sju områder: Fotball, innebandy, alpin, langrenn, 

Runners, barneidrett og veterangruppen. Fra 2017 er det også startet en interimsgruppe 

knyttet til «actionsykling». 

På Elvetangen har idrettsanlegget totalt ca. 51 mål i sitt eie, hvor det p.t. er etablert to 

fotballbaner, en treningsbane, en ballbinge/isbane, skatepark, sykkelpark og klubbhus med 

tilhørende fasiliteter. 

Hakadal Idrettslag overtok Varingskollen Alpinsenter AS i august 2016, og har med det en 

langsiktig leieavtale til store arealer i Varingskollen-området eid av Nittedal kommune. I 

tillegg har idrettslaget etablert en lysløype for langrenn i Varingskollen som forsynes med 

kunstsnø fra snøproduksjonsanlegget til Varingskollen Alpinsenter. 

 

Kort om våre innspill 
Hakadal Idrettslag har gjennom senvinteren og våren arbeidet med innspillene til 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030.  

Vi har valgt å prioritere våre innspill rundt området i Varingskollen. Området rundt Elvetangen 

er det allerede pågående prosesser for, knyttet til utbyggingen av Elvetangen skole. Her er 

Hakadal Idrettslag har eksisterende dialoger med Nittedal kommune for å sikre en utvikling i 

tråd med kommunestyrets vedtak i skolebehovsplanen. 

Med vedtakene som ligger til grunn for utviklingen av Elvetangen skole, opplever vi at det vil 

være en god utvikling i hallkapasitet nord i bygda. Imidlertid er vi opptatt av at disse 

hallkapasitetene utnyttes på en best mulig måte, i tråd med de miljømessige utfordringene. 

Vi ønsker imidlertid å understreke viktigheten av at man ivaretar behovene for arealer til 

fotball i Hakadal fremover. Med den antydede befolkningsutviklingen for Hakadals 

vedkommende, vil presset på ballflater trolig øke tilsvarende. Vi opplever allerede i dag et 

press på våre eksisterende ballflater, og vi tror derfor at en ytterligere boligutvikling i vårt 

nedslagsfelt raskt vil kunne sprenge kapasiteten på våre anlegg for fotball. Det er derfor 

svært viktig at Nittedal kommune tar hensyn til dette i sin plan for idrettsanlegg fremover. 

Vi er også opptatt av at det etableres en god sammenkobling mellom Varingskollen og 

Elvetangen, slik at vi i størst mulig grad kan sikre et godt samspill mellom de to områdene. 

Her mener vi at det vil være synergier som kan tas ut, spesielt med tanke på infrastruktur og 

videre utvikling av områdene. 

 

Dagens situasjon i Varingskollen 
I hovedsak består anleggene i Varingskollen i dag av Varingskollen Alpinsenter og Lysløypa i 

Hakadal. Begge anleggene eies og utvikles av Hakadal Idrettslag, men har ulik driftsform. I 

tillegg har Varingskollen et svært tett nett av stier som går på kryss og tvers av kollen, samt 

den nyetablerte turstiløypa «Varingskollen Rundt». 
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Varingskollen har en rekke, dels naturgitte, svært gode fortrinn / konkurransefordeler som er 

svært anvendbare for ytterligere skalering av virksomheten. Eksempler på dette er: 

 Beliggenhet øst i dalføret med gode kuldeforhold og begrenset solpåvirkning i 

majoriteten av sesongen – samtidig som det er gode solforhold på topp og bunn av 

anlegget 

 Svært god beliggenhet i forhold til Oslo og hele det sentrale Østlandet 

 NSB Gjøvikbanen stopper i bunn av bakken. Verdien av dette har blitt enda bedre 

etter renoveringen av 

Varingskollen stasjon 

 Relativt kort vei til 

Gardermoen  

 God/ubegrenset tilgang på 

vann fra Nitelva til 

snøproduksjon 

 Tilgjengelige arealer for 

utvikling av anlegget, både på egen grunn og i tilgrensende tomteområder 

 Et varemerke innarbeidet over 54 år og hvor det markedsarbeidet vi har gjort i 

sesongen 2016/17 gir klare indikasjoner på god basis for videre utvikling  

 

Alpinanlegget 
Varingskollen Alpinsenter AS (VAAS) er organisert som et eget aksjeselskap, 100 % eid av 

Hakadal Idrettslag siden august 2016, og drives som en såkalt «ideelt aksjeselskap». All drift 

gjennomføres med om lag 50 ansatte, hvorav størsteparten er sesongmedarbeidere. 

Eventuelle overskudd fra selskapet skal gå direkte til å videreutvikle tilbudet for skiidrett i 

Varingskollen-området. 

Hakadals Idrettslags motivasjon for å overta eierskapet i VAAS og å opprettholde og 

videreutvikle driften i selskapet var i hovedsak følgende:  

 Sørge for ivaretakelse av den stolte nittedalsidentiteten gjennom å sikre «fortsatt lys» 

i Varingskollen vinterstid. 

 Fortsette driften i VAAS til gode for alle 

bygdas innbyggere og gjennom dette 

sørge for å tilby muligheter for god 

folkehelse. 

 Fortsatt tilgang til fasiliteter for trening 

og konkurranser for HIL Alpin som 

inngår i Hakadal Idrettslag. Dette er 

helt vesentlig for fortsatt å kunne 

opprettholde aktivitet i denne 

undergruppen, som p.t teller cirka 100 aktive medlemmer, og en skiskole med 150 

barn.  

 Kunne videreføre tilgang og drift av langrennsstadion som er etablert og utviklet i 

området av HIL. Dette er helt vesentlig for fortsatt aktivitet i HIL Langrenn, med 60 

aktive medlemmer, og en skiskole bestående av cirka 70 barn.  

 Sikre tilgang til og videreutvikling av området som port mot Nordmarka til turbruk, 

vinter og sommer, for hele bygdas befolkning. 

 Mulighet for styring og påvirkning av utvikling av området for som basis for andre 

organiserte og uorganiserte aktiviteter, vinter og sommer.  

Å sikre fortsatt lys i Varingskollen og 

dermed ivareta et symbol på den 

stolte nittedalsidentiteten var en 

sentral motivasjon for kjøpet av 

Varingskollen Alpinsenter 

Varingskollen har en unik plassering med 

tanke på ren, miljøvennlig transport – ingen 

andre anlegg kan skilte med et rutetog som 

stopper i bunn av bakken! 
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HIL har gjennom sin første sesong som eiere av VAAS klart å snu en nedadgående trend for 

besøkstall og omsetning og tatt anlegget tilbake til nivå for besøkstall hvor virksomheten er 

bærekraftig og når økonomisk balanse. Både tidligere eiere og HIL har beregnet dette nivået 

til å ligge i området 60.000-70.000 skidager per år1. De viktigste fokusområende i sesongen 

2016/17 for å nå dette nivået har vært:  

 Økte inntekter gjennom tidlig åpning av anlegget. Fokusområder for å klare dette har 

vært utbedring av vanntilførsel gjennom nye pumper og løypeutbedringer. 

 Endring av kostnadsstruktur gjennom mer fleksible personalkostnader. 

 Gjenvinning av tillit hos kundene og fokus på opplevelser for anleggets forskjellige 

brukergrupper. 

 Smart og effektiv markedsføring av opplevelsene i anlegget mot potensielle gjester 

på hele Østlandet, særlig Hadelandsregionen, hele Akershus fylke og Oslo.   

Langrenn 
Lysløypa i Varingskollen er direkte organisert under HIL Langrenn, og driftes og 

videreutvikles på dugnad. Lysløypa ble åpnet 14. januar 2004, og har senere blitt utviklet til å 

bli et svært snøsikkert og kjent anlegg for langrenn i Oslo-området. Anlegget har de senere 

årene vært svært tidlig ute med åpning, og har vært et av få anlegg hvor det har blitt 

gjennomført renn før jul. Dette er ikke minst takket være de gode mulighetene for å drive 

snøproduksjon – i samspill med Varingskollen Alpinsenter. 

Første del av lysløypa besto av sløyfe 1 og 2. Byggetrinn II, som ble sluttført i 2007, gjorde at 

løypa ble utvidet med sløyfe 3 og 4. 

                                                

1 En skidag er definert som gjennomføring av minimum 1 heistur i løpet av åpningstiden innenfor en 
dag 
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Figur 1 Dagens løypenett for langrenn i Varingskollen 

Høsten 2008 begynte arbeidet med dagens skihytte/klubbhus, og dette ble tatt i bruk våren 

2009. Anlegget slik det opprinnelig var planlagt var da fullført i sin helhet. 

Som en konsekvens av milde vintre, så HIL Langrenn i 2014 behovet for å kunne produsere 

snø også i langrennsanlegget. Dette var en naturlig tanke med den korte veien til 

alpinanlegget i Varingskollen, og allerede eksisterende snøproduksjon der. Det ble jobbet 

frem planer og budsjetter, søkt om idrettsfunksjonell godkjenning etc.    

Før jul i 2014 ble det kjørt prøveproduksjon av snø fra Varingskollens anlegg, blant annet for 

å få erfaring med snølegging. 

Gjennom 2014 og nesten hele 2015 ble det lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i form av 

rydding av skog, blant annet til ny 

trase rundt «Karikollen». Nittedal 

kommune bidro også sterkt i forhold 

til fremdrift og saksgang, og diverse 

samarbeidspartnere gjorde en 

kjempejobb med påfyll av masser, 

planering og jobbing med ny trase.  

Da nødvendige midler kom på plass gjennom gaver fra Sparebank1 Stiftelsen og DNB, så 

kunne prosjektet fullføres i løpet av sommer/høst 2015. Veien fra tanke til handling gikk på 

alle måter i rekordfart, og ble realisert uten at idrettslaget måtte ta opp lån. 

Kunstsnø fase I gjorde at selve lysløypa ble utvidet med en sløyfe rundt «Karikollen». Det ble 

etablert egne kummer for langrenn med vann og luft, og gjort innkjøp av 5 egne snøkanoner 

Lysløypa i Hakadal gir et tilbud til hele 

Nittedals befolkning sommer som vinter, og er 

med på å sikre god folkehelse 
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samt slanger. Parkeringen ble også kraftig utbedret. Kunstsnøanlegget i lysløypa i Hakadal 

åpnet 1. desember 2015, og har blitt en stor suksess - både for bredde og topp. 

 

Øvrige aktiviteter 
I området rundt Varingskollen er det allerede etablert et tett nett av turstier, hovedsakelig 

basert rundt de gamle gårdsveiene og slepene som finnes på kryss og tvers i Varingskollen. 

Disse vedlikeholdes per i dag på dugnad av Døli-Løstad Vel, i samarbeid med Nittedal 

Turlag. Turlaget har i tillegg etablert turstien «Varingskollen Rundt», en 17,5 km lang tur 

rundt hele Varingskollen. 

Området er populært for innbyggerne i Hakadal sommerstid; stiene og lysløypa brukes som 

tur- og treningsområder for både organisert og uorganisert aktivitet. 

Hakadal Idrettslag merker også en økende interesse for å ta området i bruk av syklister, 

både organisert og uorganisert. Det har allerede vært arrangert sykkelritt på stiene i området, 

og i 2017 er det planer om å bruke anlegget til et enduro-ritt.  

 

Utfordringer i dagens situasjon 
Hakadal Idrettslag har gjennom sesongen 2016/17 gjort seg en rekke tanker og erfaringer 

om det utfordringsbildet vi møter som eiere av Varingskollen Alpinsenter, og som er en 

sentral premiss for den videre utviklingen av området. 

Drift av alpinanlegget krever en merkantil tilnærming. Vi må tilby et produkt og opplevelser 

som våre gjester er interessert i å betale for. Denne merkantile satsningen er helt nødvendig 

for å kunne understøtte det tilbudet vi skal gi til organisert idrett. 

Per i dag har alpinanlegget en høy operativ risiko. Vi må erkjenne at sesongen 2016/17 

kunne ha få et dårligere utfall gitt 

eksterne faktorer helt eller delvis 

utenfor vår kontroll, eksempelvis 

værforhold eller sammenbrudd på 

vesentlige driftsmidler 

(preppemaskin, heiser, pumper osv). 

Denne risikoen er vi nødt til å senke 

gjennom å skalere vår virksomhet til et nivå som gir robusthet og bærekraft på tvers av 

temporære svingninger. 

 

  

Kunstsnøproduksjon i langrennsanlegget 

krever bærekraftig drift i alpinanlegget – det 

kommersielle og ideelle går hånd i hånd 
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Vår visjon for Varingskollen 
Hakadal Idrettslags visjon for Varingskollen er å utvikle området til å bli «Varingskollen 

Aktivitetspark» - en bærekraftig aktivitetsarena for vinter- og sommeraktiviteter. En 

aktivitetsarena som fremstår som unik for Østlandsregionen, som gir vesentlige 

folkehelsegevinster og som bidrar sterkt til en stolt identitet for Nittedal. En slik arena vil gi 

sterk forankring for aktivitetene som bedrives i regi av bygdas idrettslag – men også for 

organisert og uorganisert idrett, aktivitet og friluftsliv langt utover det som er organisert av 

idrettslagene i dag.  

 

Målbilde 
Målet er å utvikle Varingskollen-området med utgangspunkt i de anleggene som allerede 

eksisterer, men å kunne utvide tilbudet for å imøtekomme behovene som finnes både i 

Nittedal, men også Østlandsregionen for øvrig. 

Med utgangspunkt i alpinsenteret ønsker vi å videreutvikle dette til å bli en svært 

konkurransedyktig destinasjon for hele Østlandet med et variert tilbud av nedfarter for alle 

kundegrupper og med stabilt 

sesongåpent i perioden 

november – april/mai. 

Herunder inngår et bredt utvalg 

av trasètider for treningsformål 

for alpinklubber på hele 

Østlandet. Et slikt anlegg vil 

være robust mot temporære 

svingninger i vær og føre og 

besøk, og vil ha forutsetninger 

for bærekraftig drift over tid. 

Antatt volum på virksomheten 

er mellom 150.000-200.000 

skidager pr år. Alpinsenteret 

skal være ledende på sikkerhet 

i alpinanlegg, med en nullvisjon 

med tanke på alvorlige ulykker. 

Vi skal drive bærekraftig 

miljømessig. Og vi skal også 

sørge for tilgjengeliggjøring av 

anlegget for nye brukergrupper, 

for eksempel 

funksjonshemmede. 

For å oppnå dette er det tre faktorer som er sentrale, og som må sees i sammenheng: 

 Traseer. En utvidelse av antall traseer vil medføre behov for flere heiser og øke 

behovet for snøproduksjon. 

 Heiser. Flere heiser vil gi flere muligheter for traseer, men vil også i utgangspunktet 

øke behovet for snøproduksjon. Sistnevnte gjelder ikke ved etablering av stolheiser. 

 Snøproduksjon. Behovet for snøproduksjonskapasitet øker med flere heiser og 

traseer. For Hakadal Idrettslag er det essensielt at vi klarer å redusere antall 

snøproduksjonsdager, og et generelt mål er at vi klarer å minimere antall 

Figur 2 Faktorer i utviklingen av alpinanlegget 
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snøproduksjonsdager per sesong. For å få dette til er vi avhengige av å utnytte 

«kuldevinduene» maksimalt. 

Disse tre faktorene må hele tiden spille sammen for å sikre en lønnsom drift av anlegget, 

samtidig som vi sørger for å understøtte dette med fasiliteter og infrastruktur – for eksempel 

en tilpasset bygningsmasse, løypemaskiner, vannforsyning, og så videre. 

Med utgangspunkt i langrennsarenaen ønsker vi å videreutvikle denne til å bli det ledende 

anlegget for skiidretter i Oslo-

området for trening og konkurranse 

(utenom riksanlegget i 

Holmenkollen), og en naturlig 

innfallsport til skiturer i Nordmarka. 

Dette innebærer at vi trenger flere 

og mer varierte løyper, større 

kapasitet med tanke på snøproduksjon, og økning av snøsikre forbindelseslinjer inn i 

Nordmarka. I tillegg må infrastrukturen for øvrig videreutvikles, slik at vi kan tilby nødvendige 

fasiliteter for skiidrettene. Samtidig er den videre utviklingen av langrennsarenaen helt 

avhengig av en fortsatt bærekraftig drift av den kommersielle delen gjennom alpinsenteret. 

Vi ser samtidig at det ligger et betydelig potensiale i utviklingen av sommeridretter i 

Varingskollen. Tilpasning av eksisterende løyper og anlegg slik at vi i større grad kan tilby 

Varingskollen som et helårsanlegg vil være sentralt. Når vi videreutvikler anlegget for øvrig 

vil dette være med tanke på helårsbruk, slik at for eksempel nye heiser tilpasses slik at de 

kan gi mulighet for downhillsykling, eller at vi på sikt får på plass en stolheis som har drift 

hele året. Dette vil gjøre Varingskollen til den naturlige porten til Nordmarka fra øst, og bidra 

til å konsentrere utfarten gjennom Hakadal Idrettslags område. 

Vi ønsker også å knytte Varingskollen-området tettere sammen med området rundt 

Elvetangen. Her ser vi for eksempel muligheter knyttet til bruk av parkeringsplassene rundt 

Varingskollen, i forbindelse med større arrangement på Elvetangen – og vice versa. For å få 

dette til, er det viktig at det i større grad etableres sikre og trygge forbindelser mellom 

Varingskollen og Elvetangen.  

 

Kortsiktig plan 1-3 år 

Langrenn 
Presset i dagens anlegg er svært stort, og vi har hatt mange og store grupper fra bygdas 

idrettslag som har gjestet oss hyppig, med både skileik og ordinære treningsgrupper. Team 

Nittedal har også hatt faste treninger i anlegget vårt. 

Den svært snøfattige vinteren gjorde at det denne sesongen for det meste kun ble preparert i 

kunstsnøtraseen samt det vi kaller for 1 km – sløyfe 1. Da sier det seg selv at med opptil et 

par hundre løpere som skal trene samtidig, så blir det trangt.  

HIL Langrenn er derfor i gang med prosjektering og planlegging av kunstsnø fase II. Denne 

utvidelsen vil gjøre at vi får kunstsnø i hele lysløypa unntatt den ytterste sløyfa, merket med 

4 i oversikten på side 5. Det vil bedre kapasiteten betraktelig for både egne løpere, fra 

naboklubber, samt alle øvrige gjester som er interessert i å gå på ski. 

Langrennsarenaen i Varingskollen skal bli det 

ledende anlegget for skiidretter i Oslo-området 

– utenom riksanlegget i Holmenkollen 
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Figur 3 Ny rørgate i for Kunstsnø II 

Anlegget er tenkt ferdigstilt så snart som mulig. Utvidelsen vil for det meste bestå i rørgater 

og teknisk utstyr for snøproduksjon, samt noen nye kummer. Dagens traseer vil brukes slik 

de er. Så fort finansiering er på plass vil vi kunne gå i gang, da mye av arbeidet her vil gjøres 

av eksterne leverandører.  

Målsetningen er også denne gangen at anlegget blir fullfinansiert med gaver, 

dugnadsinnsats og spillemidler, slik at det ikke vil være nødvendig for idrettslaget å ta opp 

lån. 

Skiforeningen har videre lovet å skilte begge veier gjennom lysløypa, til og fra toget, samt 

sette opp en hovedtavle med markakart ved inngang til langrennsstadion. Dette vil bidra til å 

styrke Varingskollens posisjon som utfartspunktet til Nordmarka fra øst. 

For langrenn er det også svært viktig å få på plass ytterligere kapasitet på løypeprepping. I 

dag kapitaliserer HIL Langrenn på de fasilitetene Varingskollen Alpinsenter har, men dette er 

sårbart både med tanke på maskinens tilstand og kapasitet. Det er derfor viktig å se på 

mulighetene for å anskaffe en ekstra maskin for å tilby økt kapasitet både for langrenn og 

alpin – dette blir ekstra viktig i et litt lengre perspektiv hvor antall traseer øker både for 

langrenn og alpin. 
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I gjeldende kommuneplan er det 

også avsatt et område til 

idrettsanlegg øst for dagens 

skistadion. Dette området ønsker 

Hakadal IL å vurdere en 

utbygging av, for å imøtekomme 

Nittedals og regionens behov for 

arealer for ulike typer skiidrett. I 

løpet av de nærmeste 1-3 årene 

vil det derfor være aktuelt med en 

nærmere utredning – gjerne i 

samarbeid med bygdas øvrige 

idrettslag – på hvordan dette 

området kan utnyttes best mulig. 

I tillegg er det viktig med en god 

dialog med grunneierne i 

området, for å se hvilke 

muligheter vi har for en utvidelse 

av løypene våre i denne 

retningen. 

  

Figur 4 Område avsatt i eksisterende kommuneplan 
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Alpint 
Den kortsiktige planen for Varingskollen Alpinsenter AS vil naturlig være preget resultatene 

fra den kommersielle driften år for år, samt tilgang på finansiering fra egne og øvrige kilder. 

Vi mener imidlertid det er realistisk med realisering av følgende initiativ før 2021: 

 

 
Figur 5 Nye rørgater og snøproduksjonsutstyr 

 

 Få på plass faste rørgater og fastmonterte snøkanoner i Trollparken, Hakkebakken 

og Terrengparken (se illustrasjon). 

 En utvidelse av eksisterende barneområde (arbeidsnavn «Skvirreparken»), hvor 

mulighetene for aking utvides betydelig. 

 En utvidelse av luftkapasitet til snøproduksjon. Per i dag har vi ikke tilstrekkelig 

kapasitet til å få utnyttet det vannet vi henter fra Nitelva, spesielt på 

«marginaltemperaturer» for snøproduksjon. 

 En ny trasé som går ut på sørsiden av eksisterende heistrasé og som flukter ned mot 

eksisterende park-/Hakkebakkeområdet. Denne traséen vil utvide tilbudet mot 

mellomsegmentet / familier og også utvide tilbudet for treningsformål. 

 Opprusting av Kariløypa – planering, utvidelse av bredden på traséen, rørgate for 

snøproduksjon samt lyssetting av løypa. Denne gir et godt tilbud til gjester i 

mellomsegmentet og kan også benyttes til trenings- og konkurranseformål for super-

G og utfor. 

 Utvidelse av parkområdet i anlegget; Varingskollen er i behov av å utvikle og 

forsterke satsingen mot parkbrukere, gjeldene for både organisert og uorganisert 

Trollparken 

Ny rørgate ca 400 m  

Fastmonterte lanser 

Hakkebakken 

Fastmonterte 

lanser 

Terrengparken 

Fastmonterte 

lanser 

Verksted (sentral for vann 

og luft til snøproduksjon 

- Nye luftkompressorer 

- Kapasitetsforsterkning 

pumper 

- Elektro og ventillasjon 

Forsyner hele anlegget 

med luft til snøproduksjon 
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aktivitet I tillegg til masseutfylling og økt kapasitet på snøproduksjon for eksisterende 

areal avsatt til park, så er det ønskelig å utvide dette arealet på tilstøtende areal 

nordover og vestover, altså på siden av og ovenfor dagens park. 

 Forlengelse av eksisterende heiser i nedre område (Hakkebakken). 

Hakadal Idrettslag ønsker også at 

anlegget skal kunne tilby fasiliteter 

for alpin rekreasjon og trening for 

funksjonshemmede som fremstår 

som ledende på nasjonalt nivå. 

Hakadal Idrettslag ønsker å inngå et 

samarbeid med en 

kompetansepartner for å utvikle 

dette. 

For alpint er det også en utfordring med tanke på løypepreparering. Dagens maskinpark 

begynner å nærme seg slutten av levetiden, og er ikke optimal med tanke på de behovene 

dagens anlegg har. Med en utøkning av løypetraseer vil det også være behov for økt 

kapasitet på dette området. Vi ønsker derfor å se på muligheten for å erstatte dagens maskin 

med en ny. 

Med disse planlagte utvidelsene vil etter hvert vannopptak fra elva fremstå som en knapp 

faktor. Vi ønsker derfor å begynne utvidelse av rørgate og øke pumpekapasitet så snart som 

mulig. Deler av dette ønsker vi å realisere i forbindelse med bygging av flomvollen. 

Eksisterende rørledning er gammel – trolig fra tidlig 80-tall. Den vil etter hvert fremstå som en 

risikofaktor for snøproduksjonen, i tillegg til at den per i dag delvis ligger gjennom 

boligområdet innerst i Ulvefaret. Vi tror derfor det er sannsynlig at rørgaten må legges om, og 

dette må trolig planlegges mot slutten av den kortsiktige perioden. 

Sommeraktiviteter 
I første omgang ønsker Hakadal Idrettslag å gjennomføre et prosjekt for å tilrettelegge 

Varingskollen-området ytterligere med tanke på stibasert sykling i anlegget. Dette kan 

innebære å utvikle slepene i området, slik at de mest tilgjengelige av dem kan benyttes til 

sykling. Vi ønsker også å videreutvikle dagens forbindelse mellom lysløypa og 

Widerbergveien, slik at det er mulig å starte sykkelturer i Nordmarka fra Varingskollen.  

I forbindelse med endringene på Elvetangen kan det bli aktuelt for den nyetablerte 

«actionsykling»-gruppen i Hakadal Idrettslag å reetablere en del av sine fasiliteter i 

Varingskollen. Dette vil i så fall skje i gjennom en tett dialog med Nittedal kommune. 

Hakadal Idrettslag ønsker å innlede et tettere samarbeid med Nittedal Turlag, for å få til gode 

prosjekter med tanke på folkehelse og utnyttelse av det flotte stinettet som allerede er 

etablert i Varingskollen. Initiativ rundt for eksempel Stolpejakten og tilsvarende ønsker HIL å 

legge til rette for på en best mulig måte. 

Det er også aktuelt å se nærmere på etablering av en «eventcamp», hvor man kan lage 

arrangementer sommerstid rettet mot det kommersielle markedet. Dette kan for eksempel gå 

på utnyttelse av fiskemulighetene i Nitelva / Nordmarka, skyting på Varpebanen i samarbeid 

med Nittedal Jeger- og Fiskeforening, hinderløype i Varingskollen-anlegget, og så videre. 

Dette vil imidlertid kunne kreve en ytterligere utvikling av infrastrukturen, og må derfor sees i 

sammenheng med dette.  

 

Hakadal Idrettslag ønsker å tilby trening for 

funksjonshemmede i Varingskollen, og ønsker 

å inngå et samarbeid med en 

kompetansepartner på dette. 
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Fasiliteter 
Varingskollen har en 

optimal plassering med 

tanke på bruk av 

kollektiv transport for å 

bevege seg til/fra 

anlegget. Samtidig ser 

vi at det fortsatt er et 

stort behov i overskuelig 

fremtid for 

parkeringsplasser i 

tilknytning til anlegget. 

Vi ønsker derfor å 

forbedre 

parkeringskapasiteten, i 

første omgang gjennom 

å utvide øverste 

parkeringsplass i 

anlegget. Her eksisterer 

det per i dag en 

fjellknaus som trolig 

relativt enkelt kan 

fjernes. Massene fra denne knausen kan brukes til utfylling i løypenettet. Det skal 

tilrettelegges for elbillading, for å sørge for en best mulig miljøprofil. 

Vi ønsker å tilrettelegge ytterligere for universell utforming i anlegget, og gi et forbedret tilbud 

til barnefamilier i området. I forbindelse med utvikling av barneområdet i alpindelen av 

Varingskollen, vil vi derfor også sørge for å forbedre sanitærforholdene slik at disse 

inneholder handikaptoalett og stellerom for mindre barn. 

For Hakadal Idrettslag er det viktig at man i den kortsiktige planperioden ser på tiltak for å 

koble Varingskollen tettere sammen med Elvetangen. Dette kan gjøres gjennom å 

videreutvikle stien langs Dølibekken, slik at denne fremstår mer komplett gangsti som er 

brukbar året rundt. Dette vil sørge for en trafikksikker løsning for myke trafikanter ned mot 

riksvei 4, og gjøre det enklere å forflytte seg mellom Varingskollen og Elvetangen. 

 

Langsiktig plan 3-7 år 

Langrenn 
Anlegget i Varingskollen vil etter gjennomføring av tiltakene i den kortsiktige planen fremstå 

som et meget komplett anlegg. 

Allikevel er det på lengre sikt noen tiltak som vil være helt sentrale for å utvikle anlegget 

ytterligere, og bringe det enda nærmere visjonen som er trukket frem for området. 

På lengre sikt er det ønskelig å etablere snøproduksjonsanlegget med ytterligere en rørgate, 

slik at hele lysløypa får mulighet for kunstsnø. Med dette på plass vil Varingskollen kunne 

tilby inntil 4 km med kunstsnø. 

De siste årene har vintrene i lavlandet på Østlandet vært relativt milde. I Nordmarka har det 

imidlertid vært relativt gode skimuligheter fra 350-400 moh. og oppover. I et langsiktig 

Figur 6 Område for økt parkering på øvre parkeringsplass 
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perspektiv blir det 

derfor viktig å se 

på mulighetene for 

ytterligere utvide 

snøproduksjons-

mulighetene, for 

eksempel gjennom 

å snølegge deler 

av «Familieløypa». 

Denne slynger seg 

rundt nordsiden av 

Varingskollen, i 

retning toppen. 

Med relativt enkle 

grep vil det være 

mulig å knytte 

denne 

løypetraséen 

sammen med 

resten av 

Nordmarka, ved at 

man kobler seg på Delebekken-krysset gjennom Langvasslia. 

Gjennom dette grepet kan man etablere en relativt snøsikker adkomst til Nordmarka, i tillegg 

til at man utvikler en variert og spennende «rundløype» med start og stopp på skistadion i 

Varingskollen. Denne rundløypa vil være på til sammen ca. 10 km., og vil ha en betydelig 

appell til beboere i regionen.  

Det er ønskelig å etablere et nytt skileikområde litt utenfor stadion, samt videreutvikling av 

eksisterende område inne på stadion. Dette vil gjøre det mulig for anlegget å ha flere 

barnegrupper i trening samtidig, og vil gjøre det mulig for flere av bygdas idrettslag å utnytte 

anlegget for barn og unge. 

Hakadal Idrettslag ønsker også å legge til rette for en videre utvikling av områdene som 

ligger nærmest skistadion, slik at 

området fremstår som mest mulig 

attraktiv for skiidrettene i bygda. 

Dersom man i den kortsiktige 

perioden av planen finner initiativ 

man ønsker å realisere i områdene, 

er det ikke unaturlig at dette blir 

realisert i den langsiktige planen. 

Alpint 
For å kunne imøtekomme den økte trafikken vi ser for oss i Varingskollen Alpinsenter på et 

3-7 års perspektiv, mener vi det er helt sentralt å erstatte dagens T-krok fra mellomstasjon til 

toppen av Varingskollen med moderne 6-seters stolheis. En slik heis vil ha kapasitet til 

absorbere økt behov som følger av utvikling av trasèr som beskrevet i avsnitt over. Heisen 

foreslås bygget i eksistrende heistrasè. 

Skistadion i Varingskollen skal imøtekomme 

Nittedals og regionens behov for arealer for 

ulike typer skiidrett 
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Med en stolheis realisert til toppen av Varingskollen, mener Hakadal Idrettslag det vil være 

en lang rekke muligheter for 

å realisere nye traseer med 

utgangspunkt i 

toppstasjonen. Det viktigste 

vil imidlertid være å realisere 

en familievennlig trase som 

kan virke som et alternativ til 

Ola- og Kariløypa ned fra 

toppen. Her tror vi at en 

delvis sammenkobling med 

Familieløypa kan være 

aktuelt, men at traseen 

flukter noe brattere ned mot 

mellomstasjonen. 

Antakelsen er at dette vil 

være en løype av medium 

vanskelighetsgrad (blå). 

Vi ønsker også å etablere en 

trase mellom eksisterende 

Ola- og Kariløype. Formålet 

med å etablere denne løypa 

er å utvide tilbudet mot gode 

skiløpere, og gjøre anlegget 

mer anvendelig også i de 

perioder hvor det foregår 

renn/trening i området. 

Samtlige traseer vil bli 

realisert med muligheter for 

snøproduksjon – dette vil 

være en forutsetning for å få 

traseene raskt klare til 

åpning når kuldeperiodene 

melder seg. 

I den langsiktige planperioden må pumpekapasiteten på vannopptak fra Nitelva økes 

betydelig, vi estimerer en firedobling. Samtidig må  rørgate fra Nitelva til Varingskollen 

erstattes med en ny, med tilsvarende kapasitetsøkning. 

Sommeraktiviteter og fasiliteter 
Som en del av Hakadal Idrettslags visjon om å utvikle Varingskollen til en komplett 

aktivitetsarena for både vinter- og sommeraktiviteter så erkjenner vi også at Varingskollen 

må tiltrekke ytterligere brukergrupper med betalingsvillighet, som kan bidra til 

inntektsstrømmer som kan understøtte investeringer og drift i anlegget. 

Med utgangspunkt i situasjonen etter 2021 mener derfor Hakadal Idrettslag det er helt 

sentralt at det utvikles konsepter rundt Varingskollen hvor skogs- og villmarksturisme står i 

sentrum. Vi ønsker derfor å se nærmere på konsepter rundt events, seminarer, kurs og 

konferanser. Som et ledd i dette må imidlertid bygningsmassen trolig oppgraderes betydelig, 

ikke minst toppstua – som for Hakadal Idrettslag fremstår som perlen i anlegget. 

Figur 7 Varingskollen etter nye traseer 
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Den opprinnelige toppstua foreslås 

utvidet og renovert som del av 

prosjektet og bringes til tidsriktig 

standard med hensyn på servering, 

kjøkken og sanitære fasiliteter, slik 

at denne kan benyttes om utfartsmål 

for alle brukergrupper (alpingjester, 

langrenn, hyttegjester og turgåere) 

året rundt. I tillegg ser vi for oss at Toppstua kan benyttes til kurs og konferanseformål for 

mellomstore / mindre grupper. Vi tror også at Toppstua kan benyttes til kulturformål som 

konserter etc, året rundt. En slik oppgradering forutsetter imidlertid trolig at toppen kan nås 

gjennom en stolheis eller vei. 

Vi tror også at fasilitetene i bunn av bakken må oppgraderes. Her ser vi for oss etablering av 

et nytt servicebygg på ca. 500 m2 fordelt på to eller tre etasjer sentralt på anleggets 

mellomstasjon. Dette bygget skal løse flere behov med tanke på både vinter- og 

sommeraktiviteter:  

 Billettutsalg  

 Skiutleie og skiservice 

 Serveringareal, også egnet for utleie til kurs, konferanser og møter   

 Sanitære fasiliteter, også for funksjonshemmede 

 Kontor og møteromsfasiliteter for anlegget 

I planperioden ønsker Hakadal Idrettslag også å se på muligheten for å etablere et tilbud for 

rulleski. Det er mange diskusjoner rundt dette med rulleskianlegg, og vi ser helt klart et 

behov for et trygt sted hvor barna kan utøve dette, og samtidig være godt skjermet for trafikk.  

Det ideelle ville være å få på plass en trase på Elvetangen, der hvor mange barn samles. 

Dette ville øke bruken, og styrke interessen for langrenn. Dersom dette ikke skulle være 

mulig, så er det fullt mulig å lage til dette i Varingskollen, bare man har midlene til 

gjennomføring.  

En tenkt trase kan da se slik ut som under, og tar utgangspunkt ved skihytta, som vil være 

naturlig startsted. Dette er bare et forslag, og her er det absolutt et større mulighetsrom. 

 

 

Det fine her er at 

asfaltering av en 

rulleski trase, vil 

muliggjøre enda 

tidligere oppstart på 

sesongen for ski, da 

det vil kreve lite 

produksjon av snø for 

å kunne lage løype 

her. Det vil også være 

en passe lang og 

utfordrende løype for 

de yngre barna, som 

kan trene i trygge og 

Sesongen 2016/17 har revitalisert Toppstua i 

Varingskollen – Hakadal Idrettslag ønsker å 

videreutvikle denne til en møteplass for alle 

gjester i Varingskollen 
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sikre omgivelser. Eldre utøvere som har gått på rulleski over tid, kan bruke gangveier og 

trygge veier i bygda. Det vil her være spesielt interessant å se på sammenkoblinger med 

gangveinettet i Hakadal for øvrig. 

 

Ytterligere muligheter i resten av planperioden 
Med alle de initiativene Hakadal Idrettslag ønsker å realisere innen 2025 vil Varingskollen-

området fremstå som et svært attraktivt anlegg for vinter- og sommeraktiviteter i 

østlandsområdet. Men samtidig er det en lang rekke tilleggsmuligheter som kan realiseres på 

lengre sikt. 

Varingskollens tidligere eiere fikk på tidlig 2000-tall utviklet en «masterplan» for 

Varingskollen 

Alpinsenter. 

Denne planen 

legger opp til å 

utvikle anlegget i 

fire faser, hvor 

den fjerde fasen 

ser ut som 

illustrert i figur 8. 

Her er anlegget 

utvidet i 

betydelig grad i 

nord, sør og 

vest, med et 20-

talls nye bakker 

og en lang rekke 

nye heiser. En 

slik plan kan 

selvsagt fremstå 

urealistisk i 

dagens 

situasjon, men 

Hakadal 

Idrettslag mener 

likevel denne 

planen gir et 

godt bilde av de 

mulighetene 

som finnes i 

området. 

 

Varingskollen 

Panorama 
Hakadal 

Idrettslag 

foreslår å 

videreutvikle området rundt toppen av Varingskollen til hytter og/eller leilighetsanlegg med 

Figur 8 Masterplan for Varingskollen - fase 4 
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eller uten utleieklausuler. Toppen av Varingskollen har unik beliggenhet, med mengder av 

utsikt i alle retninger og svært gode solforhold. Beliggenheten er svært god i forhold til 

alpinanlegget, men også i forhold til langrenn og tur i Nordmarka. Nærheten til Oslo og 

sentrale befolkningssentra på Østlandet er unik. Det antas derfor at det foreligger betydelige 

verdier som kan tilføres til VAAS ved utvikling av området, som igjen kan øremerkes til 

gjennomføring av investeringer i anlegget, som beskrevet over.  I tillegg vil gjester/brukere av 

overnattingsfasilitetene tilføre løpende inntekter på aktiviteter og opplevelser i anlegget.  

En nødvendig del av prosjektet vil også være etablering av helårs veiforbindelse til toppen av 

Varingskollen, med skogsbilvei standard egnet for personbiltransport for overnattingsgjester, 

og for varetransport etc ifm med drift av Toppstua. Veien vil være skjermet mot øvrig biltrafikk 

med bom, men vil gi svært god tilgang for allmenheten til toppen av Varingskollen for 

syklister og turgjengere.  

Format og gjennomføringsmodell for utvikling av området på toppen av Varingskollen må 

utredes og vurderes i detalj, men Hakadal Idrettslag finner det riktig å nevne at vi allerede 

har blitt kontaktet av private investorer med ulike forslag for gjennomføring.   

Utvikling av hotell-/overnattingsfasiliteter 
Hakadal Idrettslag mener de nedre delene av Varingskollen er godt egnet for utvikling av 

hotell med kurs- og konferansefasiliteter. Vi tror et helårs aktivitetssenter i seg selv kan tilføre 

volum til et slik prosjekt. I tillegg tror vi det er øvrig behov i bygda som kan være med å 

understøtte et slikt prosjekt, eksempelvis næringsvirksomheten i Skytta, golfanlegget på Ås 

gård og lignende. 

Boligbygging i randsonene 
Hakadal Idrettslag mener at randsoner av grunnen som inngår i VAAS’ festekontrakt for 

området, som ikke er egnet eller aktuelle for utvikling av området til aktivitetsformål som her 

beskrevet, kan omreguleres til boligformål. Vår tanke med dette er disse tomteverdiene kan 

tilbakeføres til VAAS for investeringer i anlegget.  

Eksempler på slike områder er vist i kartskisse nedenfor. 
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Oppsummering 
Hakadal Idrettslag har gjennom dette dokumentet presentert sitt syn på hvordan området 

rundt Varingskollen kan videreutvikles. I vårt videre arbeid med Varingskollen vil vi legge vekt 

på: 

 Fortsatt lønnsom drift for alpinanlegget; vi skal sikre symbolet på den stolte 

nittedalsidentiteten gjennom at det fortsatt er lys i Nittedals perle! 

 Økt tilgjengelighet i anlegget for en større brukergruppe – sommer som vinter; vi skal 

sørge for bedre folkehelse gjennom at stadig flere skal kunne utøve organisert og 

uorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i vårt område. 

 En mest mulig miljøvennlig profil; gjennom å tilrettelegge for enkel adgang til anlegget 

gjennom kollektivtrafikk, gjennomføre skånsomme inngrep i naturen så langt det er 

mulig, samt ha et aktivt forhold til miljøet i vår drift av anlegget. 

Vi gleder oss til fortsettelsen! Varingskollen er et område med få begrensninger, og enorme 

muligheter! 

 

Styret 

Hakadal Idrettslag 


