
En lang dags ferd.......mot 
skianlegg

En liten reise i tid og utfordringer



Markaloven 1.9.2009
Tre formål, paragraf 1 i kapittel 1 i 
lovteksten:
Markaloven skal fremme og 
tilrettelegge for tre formål:

• Friluftsliv
• Naturopplevelser
• Idrett

Kommunale planer kan åpne for 
tiltak bla. kan idrettsanlegg 
innpasses innenfor lovens formål, 
paragraf 7 i kapittel 2

Det er viktig at en tilrettelegging for 
det ene formålet ikke må gå på 
bekostning av de andre formålene.
Ved behandling av markaloven
Miljø- og samferdselskomiteen 
tydelig på at det man skulle fremme 
og tilrettelegge for i Marka, var 
idretter som naturlig hørte til i 
Marka.



Lite historisk tilbakeblikk

• Området hvor vi befinner oss, ble så langt tilbake som i 1977 regulert til friområde, 
formål «turvei, lek, idrett og sport». Stort sett er området eid av Oslo kommune, med 
unntak av en «stripe» midt i området som er privat eid

• Oslo pukkverk ble så avviklet.  Gjenfylling av steinbruddet ble satt i gang
• Rundt år 2000 ble et konsulentselskap engasjert av daværende Skogvesenet til å 

utvikle en illustrasjonsplan for mulig etterbruk.
• En arbeidsgruppe ble også etablert med lokale krefter rundt årtusenskiftet med tanke 

på utvikling til idrettsformål.
• Litt stillstand i 2006-2008 pga. mulig OL-arena/OL-søknad (OL 2018)
• 2007: Lillomarka skiklubb opprettes. Straks var vi i gang med dugnadsarbeid for å få 

opp en midlertidig arena
• Også i 2007: Nytt samarbeid med tidligere konsulentselskap innledet med tanke på 

reguleringsplan. Klubb, bydel, KIE og naturvernorg.  var deltakere



Lite historisk tilbakeblikk (forts)
• Endring av forslag til reguleringsområde skjedde  i denne tidlige perioden. 

Forsinkelse ved at vi måtte starte prosessen på nytt.
• Ny oppstart 2010 med bl.a møter i Miljødepartementet med bakgrunn i 

Markaloven
• Oppstarten resulterte i  et foreløpig plankonsept som dannet grunnlaget for 

reguleringsprosessen som ble innledet våren 2012.
• I 2013-2014 var arenaområdet vårt igjen i fokus med tanke på søknad om OL i Oslo 

i 2022. Folkeavstemming om OL 2022 gjennomført ifbm kommunevalget 2015. 
Resultaet her er  godt kjent for de fleste, men stortingspolitikerne sa nei.

• Reguleringsplankonseptet vedtatt av byrådet i mars 2015 og seinere av bystyret 
sommeren 2015.



Lite historisk tilbakeblikk (forts)

• Reguleringsplankonseptet  overført til KID høsten 2015 som følge av opprettelsen 
av etaten med tilhørende portefølje knyttet til denne typen av prosjekter.

• Programsatsingsmidler søkes i 2015, egen bevilgning fra Kulturdepartementet som 
tilskudd til rulleskiarenaer

• NSF v/skipresident innvolveres
• Budsjettet 2016  fra Oslo kommune samme høst (2015) fra nytt kommunestyre ble 

nedslående lesing. Ingen bevilgning til det ferdige vedtaket/de ferdige planene.
• Vinteren 2016:  Nytt idrettsbyråd under sterk påvirkning i skrift og tale fra både 

skikrets, klubb,idrettskrets og bydel
• 26.mai 2016: Tlf fra idrettsbyråden. Man hadde greidd å få inn penger i  revidert 

budsjett til å starte utbyggingen høsten 2016. Stooor dag !
• Høsten 2016: Utbyggingen starter. 
• Juni 2018: Offisiell åpning av arenaen i nærvær av byrådsleder, skipresident osv



Rulleskiløyper under bygging



Første halvår 2019: Arenaen er fullt utbygd med 3 km rulleskiløype, 
snøproduksjonsanlegg, arena for skiskyting 20 skiver, agility og orientering.



Videre utvikling

• Huken pukkverk 
nedlegges i år. 
Reguleringsplaner for 
tilbakeføring til marka osv
er nå til høring.

• Reguleringsplanen for 
Huken gir to km skiløype 
som knyttes til Lillomarka 
arena i nord. Og ca 1 km 
asfaltert rulleskitrase som 
også knyttes til vår 
rulleskiløype i nord.



ERFARINGER

En tålmodighetsprøve av dimensjoner, delvis påvirket av situasjoner underveis som 
man ikke hadde herredømme over. Men tross alt en del gode erfaringer som det er 
viktig å ha med seg i en slik sak

• 1. God politisk kontakt nødvendig i hele prosessen,også lokalt
• 2. Gjenta budskap og argumentasjon for beslutningstagere og andre. «Trafikkerte gater og 

veier er farlige for alle rulleskiløpere».
• 3. Saklig og riktig kommunikasjon viktig, ikke sutring
• 4. Hvis negativt resultat i første omgang, bruk andre innfallsvinkler/metoder
• 5. Bruk gjerne andre politikere som ikke er i posisjon ift. å påvirke/få resultater
• 6. Markaloven viktig og skal respekteres, men den gir  åpning for dispensasjoner
• 7. I Oslo og andre kommuner som grenser til Marka, ha god kontakt til NSF i  

reguleringsprosessen og i utbyggingsfasen
• 8. Gi aldri opp, tålmodighet, vilje og pågangsmot er viktig hele tiden/ i hele prosessen.
• 9. God kontakt med lokale naturvernorganisasjoner er viktig i hele prosessen
• 10. Forbered rulleskibruk og asfaltering med god nok fundamentering, selv om det i første 

fase ikke skal gjennomføres. Eller at planverket  ikke gir rom for slikt med en gang.



Takk for oppmerksomheten
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