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Planene for Lillomarka arena – ønske om å fjerne ”opsjon” på naturområdene nord for 

Huken fra reguleringsplanen 

Lillomarkas Venner (LV) er en frittstående og partipolitisk nøytral forening, som arbeider for 
å sikre Lillomarka for naturnært friluftsliv og for å øke interessen for fritidsbruken av marka. 
Foreningen ble stiftet i 1969. 
 

Fjerne ”opsjon” på naturområdene nord for Huken fra reguleringsplanen  

Vi viser til møtet hos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, 8.4.2016. 
På møtet var også Bymiljøetaten, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) og Oslo idrettskrets 
representert. På møtet la vi fram forslag om å ta i bruk deler av Huken som en del av 
Lillomarka arena framfor å ødelegge naturområdet i nord, som i planene er markert med 
ordet ”opsjon”.  

Vi hadde nok ikke fått med oss hva ”opsjon” kunne innebære. Det var desto mer interessant 
å høre oppklaringen av dette punktet som direktøren i KID, Eli Grimsby, presenterte. Slik vi 
forsto det, gikk den ut på at det ikke er noen planer om å ta i bruk det aktuelle naturområdet 
verken i planfase 1, 2 eller 3. Som en slags kompensasjon ønsket KID å søke om dispensasjon 
fra markaloven om å anlegge en forbindelse mellom arenaen og det ordinære løypenettet 
(markert som rødstiplet strek utenfor reguleringsområdet). Denne forbindelsen skulle kun 
brukes i treningsøyemed. Vi oppfattet direktør Eli Grimsby og byråd Rina Mariann Hansen 
som å gå langt i å si at de ønsket at naturområdet nord for Huken skulle bli liggende i fred 
slik det er.  

Vi fra Lillomarkas Venner fant denne informasjonen gledelig, men uttrykte samtidig at 
”opsjonen” bør fjernes helt fra reguleringsplanen for å fjerne risikoen for at området blir tatt 
i bruk på et senere tidspunkt. Så lenge området fortsatt står som ”opsjon” i planen, vil denne 
”opsjonen” kunne tas i bruk.  

Å fjerne ”opsjonen” fra reguleringsplanen vil kreve en politisk beslutning i Bystyret. For at 

Lillomarkas Venner skal være villige til å akseptere en forbindelsestrasé til det ordinære 

løypenettet, ber vi om at det settes i gang en prosess for å fjerne ”opsjonen” fra 

eksisterende reguleringsplan.  

Vi vil i denne sammenhengen informere om at det allerede er en forbindelse på det aktuelle 
stedet. Den har ikke oppstått av seg selv, og vi kjenner ikke til at det er søkt om å 
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tilrettelegge for en slik forbindelsesløype.  
 

Asfaltering   

Vi har observert at KID har sendt brev til Fylkesmannen, der Fylkesmannen oppfordres til å 
sende de delene av reguleringsplanen som omhandler asfaltering til departementet (KUD) 
på nytt. KID skriver videre:  

Da kan KUD oppdatere stadfestelsen av Lillomarka Arena med informasjon om at planen gir 

anledning til å asfaltere treningsløyper innenfor de områdene regulert til formålet, uten 

konkrete begrensninger i løypenes lengde.  

Dette forsøket på å få "oppdatert" en allerede stadfestet plan finner LV provoserende. En 
tillatelse til å asfaltere løypetraseer uten begrensninger i arenaen, som tross alt ligger i 
Marka, vil kunne danne en svært uheldig presedens. Vi ber Byrådet om å trekke tilbake 

dette forsøket på å påvirke Fylkesmannen og departementet.  
 

Vannstanden i Badedammen 

Lillomarkas Venner er fortsatt bekymret for at reguleringsplanen åpner for en reduksjon av 
vannstanden i Badedammen med en meter. En slik reduksjon vil kunne sette vanlige 
skiløperes liv i fare. Vi ber om at det utredes konkrete tiltak for å unngå farefulle 

situasjoner.  

 

Vennlig hilsen 

For Lillomarkas Venner 
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