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Gleinåsen Snøpark!
Bakgrunn 
Dagens skitrekk og skibakke ble etablert på 1970 tallet av Øvre Gleinåsen Vel. 
I vedtatt regulering for boligfeltet Gleinåsen Vest er det avsatt et tilleggsareal i tilknytning til den 
gamle skibakken der utbygger og grunneier har gitt Røyken kommune disposisjonsretten til området 
for oppgradering av området. !
29.02.2015 besluttet Formannskapet i Røyken kommune å igangsette planlegging og utførelse av en 
oppgradering av den gammle slalombakken i tråd med vedtatt reguleringsplan for Gleinåsen Vest. !
Oppgraderingen innbefatter nytt skitrekk, terrengutbedring, etablering av nødvendig teknisk 
infrastruktur og tilrettelegge for etablering av et snøparkanlegg. !
Oppgraderingen vil åpne området til en bedre helårsbruk for allmennheten, med snøpark til vinterbruk 
og muligheter til andre friluftsaktiviteter på området i vår-, sommer- og høstsesongen.  
Prosjektet gjennomføres i regi av Røyken Eiendom AS !
Organisering. 
Røyken Eiendom AS v/ Terje Samuelsen har engasjert følgende til planlegging og gjenomføring av det 
nye snøparkanlegget: !
Prosjektkoordinator og ansvarlig søker.     Prosjektering VA-anlegg 
NEST Invest AS v/ Einar A. Andersen      ASPLAN Viak AS avd. Drammen v/ Rolf Lunde !
Prosjektering GEO teknik  og   Utførelse terrengarbeider 
Uavhengig kontroll av utførelse   Østlandske Miljødeponier AS v/ Jan Dalebråten 
Golder Associates AS v/ Rolf E. Andersen !
Kontakt med kommunalteknik og park-og idrett er etablert. 
El.kraft tilførsel og valg av el.entreprenør vil bli foretatt i hht forespørsel om tilbud så snart utstyrnivå 
til snøparkanlegget er nærmere avklart. !
Røyken Eiendom AS har etablert kontakt mot eksterne private planleggere for tilsvarende anlegg, som 
på frivillig basis vil gi råd til prosjekteringsgruppen. !
For gjennomføring av snøparkanlegget har prosjektgruppen satt fokus på følgende: 
1. At inntransport av fyllmasser skal skje fra Gleinåsen Vest mellom skolen og Glittreveien 1 
2. At inntransporterte masser er rene og stabile 
3. At valg av skitrekktracé tar hensyn til nabobebyggelsen på best mulig måte 
4. At plassering av belysning tar hensyn til nabobebyggelsen 
5. At tursti over område utenom skisesongen opprettholdes på en god måte 
6. At overvannshåndtering blir ivaretatt.
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