
Til Oslo Arbeiderparti 
 
Bekymring vedrørende planlegging av enda et nytt idrettsanlegg i marka 

 

Lillomarkas Venner har med stor interesse lest byrådets nye plattform for 2019-2023 som vil 
legge til rette for at enda flere Osloborgere kan oppdage kortreiste naturopplevelser i marka. 
Vi har spesielt notert oss at dere ikke vil åpne for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i 
Marka. 
 
Skogene i Lillomarka har vært og er under sterk press for nedbygging gjennom en stadig 
utvidelse og nybygging av idrettsanlegg. Utvidelsen av Linderudkollen skianlegg og 
alpinanleggene i Grefsenkollen er to aktuelle eksempler. Denne utviklingen ser dessverre 
ikke ut til å ha bremset opp og det er med stor uro at vi erfarer at den nye plattformen ikke 
ser ut til å ha blitt forankret i kommunens etat.  

 
Oversiktskart fra Planinnsyn Oslo kommune. Aktivitetssonene er fortsatt tegnet inn i de 
offentlige kartene og planlegges fortsatt bygget ut. 
  
Det nyeste prosjektet, er et idrettsanlegg for terrengsykling i skogene nord for Kjelsås (se 
kartutsnitt over). Også dette markaområdet grenser direkte til bebyggelsen og er enormt 



viktig som inngangsport til nærmarka for en stor befolkningsgruppe. Som turområde er 
området er også mye brukt av elevene ved Kjelsås skole og en rekke barnehager. Et 
idrettsanlegg av de skisserte dimensjoner og terrenginngrep vil komme i dirkete konflikt med 
dagens varierte og uorganiserte bruk. I sykkelkretser omtales det planlagte anlegget som et 
mini-Trysil i Oslomarka, en ny regional destinasjon for terrengsykling. Det kan virke som om 
det finner sted en uformell dialog mellom Bymiljøetaten og sykkelmiljøene, med NOTS 
(Norsk Organisasjon For Terrengsykling) og SK Rye (Sportsklubben Rye) i spissen.  
 

Vi ønsker å gjøre byrådet oppmerksom på at de ansvarlige etater også i denne saken ikke 
ser ut til å følge byrådets mål for at Oslomarka skal bli mer tilgjengelig for alle og at marka 
ikke bør ofres for utbygging av nye aktivitetssoner som favoriserer organisert idrett i 
marka på bekostning av de uorganiserte brukergruppene.   
 

Vi vil gjerne vite hvordan Oslo Arbeiderparti parti stiller seg til disse planene. Ta gjerne 
kontakt om dere ønsker mer informasjon fra oss. 
 
For Lillomarkas Venner 
 
Grete Marstein 
Kontakttelefon 99 444 762 
Epost : post@gretemarstein.no 


