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VEDR. KOMMUNEPLAN OSLO MOT 2030 
UTTALELSE FRA OSLO SKIKRETS. 
 
 
Oslo Skikrets består av over 50 skiklubber  som står for det meste av organisert skiidrett i 
Oslo for barn og unge i alderen 6 til 20 år. Skiklubbene i Oslo Skikrets bidrar aktivt til å gjøre 
Oslo til Vinterhovedstaden.   Ski er den nest største idretten i Oslo.  Derfor mener vi at vår 
stemme bør tillegges betydelig vekt mht punkt 10.2 Aktivitetssone i Kommuneplanen Oslo 
mot 2030.  

 
1.0  Om Oslo skikrets. 
Skiklubbene i Oslo Skikrets  er helt avhengig av Oslomarka for å utøve sin aktivitet. Vi har i 
praksis ingen andre steder å være enn i Marka. Vi er derfor glade for tiltak som tar vare på 
den ressursen som Marka er for oss. Alt som skjer innenfor markagrensen er av vital 
betydning for skimiljøet i Oslo.  
 
Til sammen er skiklubbene som sogner til Marka sannsynligvis den største brukergruppen av 
barn og unge i Marka. Idrett er et av Markalovens hovedformål, og skiklubbenes medlemmer 
er ikke bare en av de største brukergruppene i Marka, men også en viktige tilrettelegger for 
friluftsliv og idrett. Skiklubbene oppmuntrer til og utøver friluftsliv som en vesentlig del av 
sin aktivitet, og det oppleves at de er betydelige bidragsytere til friluftsliv og skiidrett i sine 
bydeler. 
  
Skiklubbene organiserer det aller meste av skiaktiviteten i Oslo for barn og unge i alderen 6 
til 20 år.   
All organisert treningsaktivitet  foregår om kvelden i opplyste skianlegg i randsonen av 
Marka. Forutsigbarhet  og programfestete aktiviteter er viktig for å planlegge familielivet,  og 
for at skiklubbene skal kunne være sikre på å kunne gjennomføre sine programfestete 
aktiviteter er det behov for produksjon av kunstsnø i anleggene (kunstsnø tåler mildvære 
langt bedre enn natursnø).   
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2.0 Behov og kapasitet. 
Det er en stor vekst i antall aktive løpere, ikke minst blant barn og unge. Den store 
rekrutteringen sørger for at våre skiarenaer er fullt belagt med aktiviteter. Når ny kapasitet 
legges til blir den benyttet fullt ut. Kort sagt; det er behov for flere skiarenaer i dag,  og 
sannsynligvis i fremtiden . ”Oslo mot 2030” tar høyde for en befolkningsvekst på ca 30% mot 
2030. Som følge av dette må vi regne med at søkningen til skiklubbene og skiaktiviteten vil 
øke betydelig. Vi må følgelig legge til grunn at det blir behov for flere skiløkker, skileikanlegg 
og skianlegg langs Markagrensen der barn og unge kan utforske og utøve sine tidlige 
skiferdigheter.  Følgelig er det viktig at det blir reservert areal for fremtidige behov for 
skiløkker og skileikplasser i Markas randsone, samt for uforutsette behov som omlegging, 
sammenføyning og forlengelse av løyper, utvidelse av en treningsarena og lignende.  Å 
forutse i dag hva som blir spesifiserte behovet om 20 år vil vi ikke gi oss ut på, men det er 
riktig å anta at det blir større behov for tilrettelagte skianlegg enn det vi har i dag. Areal må 
derfor sikres i dag til fremtidige skianlegg.  
 
Vi ser positivt på at Oslo kommune ønsker å innpasse noen idrettslige aktiviteter innenfor 
markagrensen.  Men hvis det åpnes for andre idretter og aktiviteter enn det som tradisjonelt 
har hatt tilhold i Marka blir vi bekymret for at disse kan fortrenge skiidrettens behov for 
utvikling av nye skiløkker og skileikanlegg og for utvikling av de eksisterende anlegg.  
  
 3.0  Oslo skikrets og anvendelsen av aktivitetssonen.  
Skiklubbene er drevet av foreldre som har en viss tilmålt tid til denne aktiviteten. Forenklete 
prosedyrer for utvidelser, drift og nye skianlegg vil gi foreldrene mer tid til å drive aktivitet 
for barn og unge fremfor å vie sitt klubbliv til formaltunge søkeprosedyrer når barnas 
skianlegg skal utvikles og fornyes. Slik sett er det positivt med en aktivitetssone, forutsatt at 
det vil gjelde nye regler som gjør gjennomføringen av mindre og mellomstore tiltak enklere.   
En aktivitetssone må ikke føre til at man etablerer en strengere praksis enn før utenfor 
aktivitetssonen i Marka. 
 
Markaloven med dets forarbeid og de føringer som er gitt gjennom Stortingets 
komitébehandling av loven er tydelige i hva slags idrettsanlegg som skal tillates.   
Da markaloven var til behandling i Stortinget sa Storingskomiteens flertall at (Innst. O.nr. 58 
side 5 venstre spalte nederst i høyre spalte): 
”Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan 
innpasses i Marka. Dette flertallet mener det er viktig å avgrense hensynet til idretten med 
hensyn til store idrettsanlegg av karakter og størrelse som kan medføre konflikt med annen 
idrettsutøvelse eller friluftsliv og naturopplevelse. Markalovens formålsparagraf er utformet 
slik at den favner hele Marka. Derfor er friluftsliv, naturopplevelse og idrett de fremste 
fellesnevnere i det formål loven skal fremme. Anlegg som for eksempel fotball- og 
friidrettsarenaer omfattes ikke av lovens formål. Anlegg for motorsport eller nye skytebaner 
lar seg heller ikke innpasse i Marka. Slike anlegg vil være til ulempe for Markas øvrige 
brukere. Dette vil ikke være i tråd med lovens formål, slik dette flertallet har utformet den. 
Dette flertallet viser til at Marka blir brukt aktivt til forskjellige former for idrett – organisert 
så vel som uorganisert. Idrettsaktiviteter som kan innpasses i Marka, skal fortsatt sikres 
innenfor rammen av bærekraftig bruk.” Osv. .. 
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Ut fra ovenstående sitat fra Stortingskomiteen er det åpenbart at lovgiveren ikke åpner for å 
bygge anlegg for andre idretter og aktiviteter enn de som hittil har hatt sin naturlige 
tilknytning til Marka.  
Aktivitetssonen er stedvis faktisk ikke bred, og hvis det åpnes for mange andre aktiviteter og 
idretter som hittil ikke har hatt tilknytning til marka kan vi oppleve at markaidretter som ski 
blir fortrengt fra sitt naturlige tilhold av andre aktiviteter og idretter som ikke er avhengig av 
ha tilhold i de samme områdene i randsonen.   
Vi ønsker med dette å be om at Oslos skiklubber i fremtiden kan få utvikle seg i de bynære 
strøk innenfor markagrensen uten måtte konkurrere med og fortrenges av nye aktiviteter og 
idretter som ikke er avhengig av ha tilhold i de samme områdene i randsonen.   
 
Som tidligere sagt har vi i praksis ingen andre steder å være enn i Marka.  
 
4.0 Hvor er vi nå, og hvor kan vi være i å være i randsonen i 2030 ? 
 
I dag er Oslo skiklubber tilknyttet følgende anlegg innenfor markagrensen ( i tillegg til 
anleggene i Holmenkollen riksanlegg og Tryvann Vinterpark) Disse anleggene vil  over tid 
sannsynligvis ha behov for oppgradering, utvidelse eller forbedringer: 
Sørkedalen idrettsanlegg/Lokalet 
Sognsvann Snøpark,  
Skullerud idrettsanlegg,  
Linderudkollen,  
Bjørndal,  
Lillomarka Arena,  
Trollbakkene/Koll  
Seterbakken,  
Jerikobakken,  
Liabakken,  
Grefsenkleiva,  
Langsetløkka.  
 
I ovenstående anlegg har skiklubbene til dels eierinteresser i snøproduksjon eller annet 
utstyr og anlegg. Kommunen er stort sett grunneier, samt utstyrseier og preparerer 
anleggene om vinteren.  Vi vil gjerne nevne at samarbeidet med kommunen er meget godt.   
 
Hvilke andre steder kan det tenkes at skiklubber eller andre ønsker utvidelse av eksisterende 
anlegg,  eller ønsker en ny tilrettelagt skiløkke eller skileik i tiden fram til 2030 ?  
Her er noen eksempler, men eksemplene må ikke oppfattes som at aktivitetstiltakene er 
begrenset til kun disse områdene: 
 
- Lyn vurderer nye og forbedrete løyper ved Sognsvann i tilknytning til Sognsvann Snøpark. 

Se eget innspill til kommuneplanen fra Lyn. 
- Bækkelagets Idrettslag har ønsker og planer om et tilhold i et langrennsanlegg på 

Grønmo. 
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- Mulig utvidelse av eksisterende aktivitet eller oppstarting av organisert skiaktivitet på 
følgende steder : 
Gjelleråsmarka/Liastua,  Linderud/Hestejordene (skileikområde), Årvoll (skileik), 
Korsvoll/Grindajordet.  Ellingsrud,  Haugerud, Lindeberg (tilknytning til Jerikobakken), 
Koll/Nordberg. 

 
 
 
5.0 Konklusjon: 
 
Stortinget har vedtatt at idretter som hittil har hatt tilhold i Marka skal fortsatt kunne drive 
sin idrett som til nå, og at de også skal kunne utvikle sin idrett innenfor markagrensen i 
fremtiden. 
Skiidretten er nest største idrett i Oslo og skiklubbene er vi helt avhengig av tilgang til anlegg 
i randsonen av Marka.  Vi har i praksis ingen andre steder å utøve vår aktivitet enn i Markas 
randsone. Basert på ovenstående beskrivelse av våre aktiviteter, behov og forutsetninger 
støtter vi forslaget i kapitel 10.2 om at tiltak innenfor aktivitetssonen får en enklere saksgang 
når det skal legges til rette for skianlegg for våre skiklubber og for de uorganiserte skiløpere.   
 
Med vennlig hilsen 
Oslo Skikrets 
 
Gudbrand Bakke (sign)     Peter Zimmer (sign) 
Leder        Styremedl, ansv. anlegg 
 
 
 

 

 


