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Bemerkninger til ”Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo” 

Vi viser til Bymiljøetatens ”Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo” som 
Lillomarkas Venner har fått til høring, med høringsfrist 19.3.2014.  

Lillomarkas Venner støtter markaloven som i formålsparagraf, § 1, sier: ”Formålet med loven 
er å fremme friluftslivet og tilrettelegge for naturopplevelse i Marka. Om idrett sies det i 
samme paragraf: ”Det skal legges til rette for idrett som naturlig kan innpasses i Marka.”  

 På grunnlag av markaloven er vi imot å tillate anlegg for idretter eller aktiviteter som ikke 
naturlig hører hjemme i marka, ”naturlig kan innpasses”, i Marka. Skating regner vi som en 
aktivitet som ikke har noe i marka å gjøre, av to årsaker. Den første er at den ikke naturlig 
kan innpasses i marka. Den andre årsaken er at vi tror de aktuelle brukerne først og fremst 
er interessert i å kunne skate i bynære og bonære omgivelser, og ikke utenfor allfarvei i 
marka.  

Vi ser altså ingen grunn til at et urbant fenomen som skating skal innføres i marka. I den grad 
det er tenkt asfalterte baner (longboard?), så er det liten tvil om at disse krever omfattende 
grunnarbeider og hyppig maskinelt vedlikehold og er store og uønskete inngrep i marka. 

Når det gjelder Lillomarka, som vi ønsker å svare for, er det, så langt vi kan lese, konkret 
foreslått skatepark i Huken pukkverk og Lillomarka arena (s. 9), og Grefsenkollen som et av 
alternativt område for longboard-løype i Oslo.  

Skatepark i Huken eller Lillomarka arena  
Rent prinsipielt ønsker vi å uttrykke sterk skepsis til skateparker innenfor markagrensa. Det 
vi særlig er redde for er at slike anlegg skal bre om seg langs markagrensa hvis det først blir 
etablert ett eller noen steder. I tillegg tror vi det er fare for at brukerne ikke vil finne 
plasseringen særlig attraktiv slik at investeringene kan være bortkastet. På den annen side 
kan en liten krok av Huken-området muligens kunne avses til plassering av en skatepark som 
sommeraktivitet. Dette skriver vi i erkjennelse av at Huken-området vil være et naturlig 
område for ulike aktiviteter når pukkverket er nedlagt. Vi vil imidlertid peke på at det er 
andre aktiviteter/idretter, for eksempel klatring, som vil være vel så naturlige å plassere i 
Huken.  

Grefsenkollen som et av alternativt område for longboard-løype  
I planutkastet står det ingenting om hvor på Grefsenkollen en slik løype eventuelt skal kunne 
legges. Det står heller ingenting om hvilken type (eller hvilke typer) longboard-løype(r) det 
siktes til, ei heller noe om omfang/størrelse/lengde eller type grunnmateriale.  
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Vi er sterkt imot, og vil sterkt advare mot å anlegge en løype for longboard på Grefsenkollen 
i Lillomarka. Dette er det flere årsaker til:  

 Deler av Grefsenkleiva, tett inntil dagens alpinanlegg, og kløfta opp til Trollvann består av 

verneverdig skog som det ikke må gjøres inngrep i. 

 Dette er et turområde som er mye brukt av beboerne på alle kanter av Grefsenkollen. 

Det går bl.a. en mye brukt blåmerket sti på tvers av traseen for alpinanlegget i 

Grefsenkleiva. Dette er den naturlige adkomsten til marka for mange beboere på for 

eksempel Lofthus og Akebakkeskogen. En eventuell longboard-løype i Grefsenkleiva vil 

bokstavelig talt være på kollisjonskurs med denne stien.  
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