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Hvordan lese dokumentet?
Dette er et dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for
planforslaget, og Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av
dokumentet, men der det står ”Forslagsstillers tekst” (hovedsakelig del 2 og 4), har Plan- og
bygningsetaten ikke redigert i denne. Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers
tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser.

Saksgang
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle
endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 4.
tertial.
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1 Hovedtrekk i planforslaget
1.1 Sammendrag
Bakgrunn
Planområdet er på 348 380 m², noe som tilsvarer størrelsen på ca 50 store fotballbaner.
Planområdet er i hovedsak eid av kommunen bortsett fra en privat grunneier (95/10). Området
ligger i sin helhet innenfor Marka rett nord for Ammerudveien og Hukenveien. Det er
gangavstand til Grorud torg og T-banestasjon.
Området har tidligere vært brukt som pukkverk og fremstår i dag som et stort sår i landskapet
etter tidligere drift. En fjellrygg, som har fungert som støyskjerming for nærliggende boliger, står
igjen og deler steinbruddet inn i to store rom. For å sikre allmennhetens tilgang til området
gjennomføres det et sikringsarbeid hvor det tilføres masser for å skape slakere fjellsider og for å
unngå steinsprang.
Bakgrunnen for planforslaget er bystyrets vedtak om å igangsette et prosjekt i samarbeid med
lokale organisasjoner og bydel Grorud om etterbruk av Huken. Alle tiltak skal være reversible
for å sikre mineralressursene for fremtidig utnyttelse. Planområdet ligger innenfor markagrensa,
og må forholde seg til Fylkesmannens tillatelse og føringer. Fylkesmannen har påpekt at Huken
pukkverk er i en spesiell situasjon, da området i dag ikke har spesielle naturkvaliteter, noe som
gir mer handlingsrom enn hva som hadde vært tilfelle dersom området hadde vært urørt.
Friluftslivet står sentralt i regjeringens folkehelsearbeid. Endringer i
befolkningssammensetningen krever at vi tenker nytt omkring friluftslivsbegrepet. Erfaringer fra
Groruddalssatsingen tilsier at høy grad av tilrettelegging, følelse av trygghet, samt gode
møteplasser er viktige faktorer for å få flere ut. I den forbindelse er begrepet «friluftsport» et
viktig begrep, hvor man tilrettelegger for aktivitet, naturopplevelser, sosiale møteplasser i
områder som kan fungere som innfallsporter til Marka.
Planforslaget
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) foreslår å omregulere planområdet fra industri
bestående av asfaltverk og steinbrudd til grønnstruktur tilrettelagt for kultur-, natur- og
idrettsopplevelser. Først og fremst skal Huken tilføres masser og revegeteres for å forvandle
området fra steinbrudd til natur- og rekreasjonsområde. Planforslaget åpner for å gjenåpne
Aurevannsbekken for vannlek og bading. Det åpnes også for at de geologiske verdiene som
finnes i området i dag kan videreformidles gjennom bl.a. informasjonsskilt. I tillegg kan det
tilrettelegges for grillplasser og møblering, samt aktiviteter som ski, rulleski, turgåing, BMXsykling, sandvolleyball, klatring mm. Planforslaget foreslår også en aktivitetsflate for
midlertidige arrangementer som orientering, aking, skilek og konserter. For ny bebyggelse er
samlet bebygd areal (BYA) på 400m² for markastue, visningssenter for geologi, driftsbygning og
toaletter. Planområdet skal knyttes sammen med Lillomarka arena gjennom rulleski- og
skiløyper. I tillegg åpnes det for at Huken kan knyttes sammen med turstiene som ligger i Marka
utenfor planområdet. Adkomst til området er via Hukenveien/Ammerudveien. Det tillates
etablert inntil 40 parkeringsplasser for bil hvor fire er avsatt til HC-parkering. Det tillates også
etablert sykkelparkering innenfor sørbruddet, men antall og plassering av disse er ikke definert.
Konsekvenser
Den viktigste konsekvensen av planforslaget er at planområdet omreguleres fra industri
(asfaltverk, steinbrudd og masseuttak) til grønnstruktur, og med dette åpnes et stort område opp
for allmennheten.
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Tilføring av masser, revegetering og gjenåpning av bekk gjør at Huken vil få en arealbruk som
harmonerer med naturmangfoldet og beliggenheten i Marka. Gjennom å tilrettelegge for
aktiviteter vil Huken få en helt annen betydning som aktivitetsområde og møteplass enn det
området har i dag. Kulturminner, geologiske verdier og naturmangfold sikres gjennom
hensynssoner og er i så måte ivaretatt. Alle tiltak i Huken skal være reversible for å sikre
mineralressursene for fremtidig utnyttelse.
Gjenåpning av Aurevannsbekken og etablering av badedam vil gjenskape et tidligere vannmiljø
og ha positive konsekvenser for biologisk mangfold og overvannshåndtering. Dette vil også
redusere risikoen for flom. Etablering av vegetasjon vil også ha positive konsekvenser for
biologisk mangfold, samt fordrøying av overvann.
Skiløypetraséene som tidligere var regulert nord for Huken, flyttes til øst i Huken. Dette har
positive konsekvenser for naturmangfoldet i nord ved at det legges opp til mindre inngrep enn
dagens regulering gjør. Etablering av rulleskiløype øst i Huken medfører en utvidelse av
idrettsaktivitetene i Lillomarka arena.
Ved at pukkverket legges ned vil tungtransporten som har påvirket lokalbefolkningen på
Ammerud og Grorud opphøre/reduseres. Planforslaget inneholder ikke funksjoner som vil
medføre vesentlig økt trafikk til området i en normalsituasjon.
ROS-analysen har avdekket behov for sikring av bergskjæringer, gruvesjakter, bergtunnel
gjennom tverrveggen og eventuelle terrengsprang i planområdet. Nødvendige sikringstiltak er
sikret i bestemmelsene. Sikringsarbeidet medfører at store deler av området vil få skråninger
med stigningsforhold 1:2. Dette betyr at Hukens landskapsform vil være preget av å være et
tidligere uttaksområde for pukk. Dette gjelder spesielt for nordbruddet som vil bli skålformet
med bratte skråninger. Dette gir utfordringer for både overvanns- og flomhåndtering, for ferdsel
mellom det nordligste landskapsrommet og Marka, samt for innpassing av aktiviteter.
Plan- og bygningsetatens vurdering og konklusjon
PBE er svært positive til at området reguleres fra industri til friområde som er til glede for
befolkningen. Vi mener planforslaget i hovedsak er i samsvar med overordnede planer og
føringer. Konsekvensene av planforslaget er i all hovedsak positive. Hensynet til naturmangfold,
kulturminner og geologiske verdier er ivaretatt. Planforslaget styrker tilgjengeligheten til Marka
og tilrettelegger for friområder med uorganiserte aktiviteter. Vi mener at trafikk og parkering er
løst på en tilfredsstillende måte, men at antall sykkelparkeringsplasser burde vært spesifisert i
planen.
Slik PBE vurderer planen er det likevel tydelig at sikringsarbeidet samt. forholdet til markaloven
har gitt visse begrensninger for planens utforming og aktivitetsinnhold. Gitt Hukens spesielle
situasjon, mener PBE at det finnes et større handlingsrom for innpassing av aktiviteter enn hva
markaloven normalt tillater. Sikringsarbeidet bør heller ikke være avgjørende for endelig
utforming av terreng, da PBE mener at terrenget kan bearbeides i etterkant av sikringsarbeidet.
Terrenget som fremgår av sikringsplanen vanskeliggjør ferdsel inn og ut av Huken, og ser ut til å
påvirke valg av aktiviteter og opplevelser. Dette gjelder spesielt for det nordligste
landskapsrommet. Planens formål er å tilrettelegge for natur, kultur og friluftsopplevelser. PBE
ønsker at det var innpasset flere møteplasser og kulturtilbud, men mener også at det er rom for
flere lavterskel idrettsopplevelser.
Med tanke på planområdets beliggenhet, størrelse og potensiale for å bli Groruddalens største
natur- og rekreasjonsområde, mener PBE at forslagsstiller må undersøke hvorvidt det kan
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innpasses flere lavterskel aktiviteter slik at Huken kan bli en møteplass for alle uansett alder,
kjønn eller sosial og kulturell bakgrunn. For å sikre dette ønsker PBE innspill til flere aktiviteter
og opplevelser som kan innpasses i planforslaget.
Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om at:






Det sikres areal for opparbeiding av sti/tråkk langs turvei 2 og skiløypetrasé 2 og 3, slik
at det ikke oppstår konflikt mellom gående og skiløpere.
Eksisterende flate (vist som leirplass i fig. 36) i sørbruddet sikres med dagens høyde.
Det sikres bearbeiding av terrenget slik at det skapes bedre sammenhenger, større
variasjon, nye stier for ferdsel og opplevelser i nordbruddet.
Det åpnes opp for å innpasse flere møteplasser og aktiviteter, med spesielt fokus på
kultur. Vi ønsker innspill på hva dette kan være.
Planen suppleres med en dokumentasjonsbestemmelse om at plassering av bygninger og
anlegg innenfor friområde 1 ikke kommer i konflikt med bekkeåpning og
overvannstiltak.
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1.2 Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep
(forslagsstillers illustrasjoner)
1.2.1 Skisse av eksisterende situasjon

Figur 1. Flyfoto av eksisterende situasjon før oppfyllingsarbeidene har startet. Hvit strek viser planens avgrensning.
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1.2.2 Skisse av ferdig sikret terreng

Figur 2 Kartet viser terrenget etter at sikringsarbeidene er ferdigstilt. Oppfylt terreng er utgangspunktet for planarbeidet.

Plan- og bygningsetatens suppleringer
I forbindelse med nedleggelsen av dagens pukkverk gjennomføres det et sikringsarbeid med å
fylle opp skråninger med stigningsforholdet 1:2. Parallelt med sikringsarbeidet har det blitt
foretatt justeringer for å tilpasse oppfyllingen slik at terrenget blir egnet for etterbruk av
området. Forslagstiller har tatt utgangspunkt i sikringsarbeidet med skråninger 1:2, med
tilhørende tilpasninger, i sitt arbeid med reguleringsplanen som legges ut til offentlig ettersyn.
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1.2.3 Skisse av fremtidig byplangrep

Figur 3 Illustrasjonsplan som viser mulig fremtidig disponering av arealene i Huken.
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1.3 Forslagets nøkkelopplysninger
Forslagsstiller:
Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/ Brynjar Fredheim
Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 993 56 346
E-post: brynjar.fredheim@eby.oslo.kommune.no
Fagkyndig:
Asplan Viak AS v/ Åsmund Stendahl
Postboks 337
0101 Oslo
Tlf: 412 23 938
E-post: asmund.stendahl@asplanviak.no
Eieropplysninger
Gnr. 94 bnr. 7 - Oslo kommune
Gnr. 94 bnr. 244 - Oslo kommune
Gnr. 94 bnr. 693 - Oslo kommune
Gnr. 95 bnr. 5 - Heidi Romsås-Karlsen
Gnr. 95 bnr. 10 - Oslo kommune
Gnr. 95 bnr. 44 - Oslo kommune
Gnr. 95 bnr. 117 - Oslo kommune
Gnr. 95 bnr. 129 - Oslo kommune
Gnr. 95 bnr. 137 - Oslo kommune
Arealstørrelse – planområde
Planområdet totalt: 348 380 m²
Areal for hvert formål:
Skiløypetrasé: 36,03 dekar
Felles kjøreveg: 2,41 dekar
Annen veggrunn: 0,16 dekar
Parkering: 0,96 dekar
Kombinert kjøreveg/skiløype: 0,72 dekar
Turveg: 15,43 dekar
Friområde: 150,36 dekar
Naturformål: 142,95 dekar
Arealstørrelse – ny bebyggelse
Over terreng: BYA= 400 m². Bebyggelsen kan deles opp i flere enheter og bygges i to etasjer.
Forslagstiller har benyttet BYA for å begrense bygningenes fotavtrykk.
Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes
Over terreng: BRA= 0 m²
Parkering
Plasser for bil på terreng: 40 stk.
Det reguleres ett areal til parkeringsformål for bil. To av disse plassene er satt av til HC. Det er
også satt av to plasser for HC i sørbruddet. Disse er ikke regulert i plankartet, men skal plasseres
når lanskapsplanen for sørbruddet lages.
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Reguleringsbestemmelsene sier at sykkelparkeringsplasser skal plasseres i sørbruddet. Det er
ikke satt av hvor, og det er ikke nevnt hvor mange sykkelparkeringsplasser som er aktuelt. Det
skal tas stilling til plassering av og antall sykkelparkeringsplasser når landskapsplanen for
sørbruddet lages.
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning
Plan- og bygningsetaten har vurdert planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10
første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrift, og har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til
konsekvensutredning.
Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer
Plan- og bygningsetaten har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til
konsekvensutredning:
I Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring datert 22.04.2016 ble det vurdert at
planforslaget utløste krav om konsekvensutredning, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10
første ledd og §§ 4-1 og 4- med tilhørende forskrift.
Begrunnelsen var da følgende:
«Forslaget faller innenfor forskriftens § 2f som viser til vedlegg I. Vedlegg I pkt. 1 jf. Pkt.
24, planområde som skal utvikles til allmennyttige formål som omfatter et areal på mer enn
15 dekar. Forslaget skal vurderes nærmere etter vedlegg III. Vi mener at forslaget kan
komme i konflikt med pkt. e, «naturområder som er særlig viktig for utøvelse av
friluftsliv», og skal derfor konsekvensutredes.»
Etter en nærmere beskrivelse av planforslaget gjennom dialogprosessen, har Plan- og
bygningsetaten vurdert forholdet til forskrift om konsekvensutredning på nytt. Det opplyses
at hovedformålet med planforslaget skal være grønnstruktur i samsvar med
kommuneplanen. Det vil si en tilbakeføring til Marka med innslag av tilrettelagte aktiviteter
i terrenget, åpning av bekk og etablering av badedam, anleggelse av stier og forbindelser til
markaområdene utenfor bruddkanten. Det legges ikke opp til større bygg i tilknytning til
aktivitetene som ble lagt til grunn ved område- og prosessavklaringen. Forslaget faller
derfor ikke innenfor forskriftens oppfangskriterier da dette ikke anses å være i strid med
kommuneplanen og faller heller ikke innenfor tiltak opplistet i vedleggene.
Plan- og bygningsetaten har vurdert at asfaltdeponi i Huken ikke utløser krav til
konsekvensutredning:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten har søkt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å benytte
ca. 200 000 tonn returasfalt til sikringsformål. Fylkesmannen ga tillatelse 15.05.2018.
Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensingsloven §11 og 29.
Plan- og bygningsetaten har underveis i planarbeidet vurdert om tiltaket, asfaltdeponi,
utløser krav til konsekvensutredning. Fordi det i denne saken ikke skal reguleres et
asfaltdeponi for fremtiden, men lagring av masser som allerede er i Huken, utløses ikke
krav om konsekvensutredning. I tillegg har Eiendoms- og byfornyelsesetaten søkt og fått
godkjent av Fylkesmannen om å bruke asfaltmassene til nødvendig sikring av skrenter.
Asfalten er derfor nyttig til gjennombruk.
Konklusjon:
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.
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Kunngjøring og varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 20.04.2017 med annonse i Aftenposten og Akers Avis
Groruddalen. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 20.04.2017.
I løpet av planprosessen har det vært behov for å utvide planområdet, og det ble sendt ut varsel
om dette 21.02.2018. Utvidelsen omfattet arealer som i dag består av naturlig skogsterreng og er
regulert til et nett av skiløypetraséer som ennå ikke er bygget. Formålet med utvidelsen var å
oppheve gjeldende regulering og tilbakeføre området til Marka.

2 Faktadel
2.1 Bakgrunn (forslagsstillers tekst)
Bystyrevedtak
Bystyrets vedtakspunkt 4 av 17.11.2010, sak 386:
«Byrådet bes igangsette et prosjekt i samarbeid med lokale organisasjoner og bydel Grorud om
etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk. Det skal særlig vurderes hvordan området kan bidra til
gode natur-, kultur og idrettsopplevelser».
På bakgrunn av vedtaket er det blitt gjennomført mulighetsstudie og workshop med bydel
Grorud, lokale organisasjoner og interessegrupper. Mulighetsstudiet ble revidert i november
2015 for å bli tilpasset Oslo kommunes sikringsplan for Huken. Planarbeidet er igangsatt i
samarbeid med bydel Grorud og det er avholdt offentlig møte på Ammerud skole. Planforslagets
intensjon er å legge til rette for gode natur-, kultur og idrettsopplevelser i Huken i tråd med
bystyrets vedtak.
Plan- og bygningsetatens suppleringer
Asplan Viak gjennomførte en mulighetsstudie, med tilhørende stedsanalyse, for etterbruken
av Huken pukk- og asfaltverk i 2014. Dette var på oppdrag fra Oslo kommune ved
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Mulighetsstudien hadde som mål å kartlegge
kvaliteter og verdier i området og peke på muligheter for disponering og utvikling av
området. I forbindelse med mulighetsstudien, ble det avhold en workshop på Ammerud
skole 27.05.2014 hvor lokale organisasjoner, foreninger og lokalpolitikere var invitert.
Mulighetsstudien heter «Mulighetsstudie 2014», og ligger vedlagt med planforslaget.
Høsten 2015 ba EBY Asplan Viak revidere mulighetsstudiet før oppstart av regulering.
Bakgrunnen for revisjonen var forutsetninger som ikke var forenlig med de grepene som
anbefales i mulighetsstudien fra 2014. Forutsetningene var at det ble inngått en forliksavtale
mellom Oslo kommune og boet etter Oslo Vei som regulerer gjenværende pukkverksdrift
og sikring av området frem til driften opphører i 2018. Sikringen innebærer blant annet
innkjøring av rene masser som fylles opp mot fjellskjæringene for å skape slakere fjellsider
og unngå steinsprang. Forliksavtalen påvirker mulighetsrommet for nye landskapsgrep.
Revisjonen av mulighetsstudiet, viser mulige løsninger innenfor et mer begrenset
handlingsrom, der oppfylt terreng etter at sikringsarbeidet er ferdigstilt er utgangspunktet.
Revidert forslag ble lagt til grunn for det videre arbeidet med regulering. Den reviderte
mulighetsstudien heter «Mulighetsstudie revidert 2015», og ligger som vedlegg til
planforslaget.
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Avvikling av pukkverksdrift og pågående sikringsarbeid
Historien om ressursutvinning i Huken strekker seg tilbake til 1700-tallet da det ble tatt ut kobber
fra gruver i området. Det tidligere Oslo Veivesen kjøpte området i 1947 og det har blitt tatt ut
steinmasser, blant annet til asfaltproduksjon, helt frem til i dag.
I henhold til forliksavtalen mellom Oslo Vei, dets konkursbo («boet») og Oslo kommune, skal
drift av steinbrudd/uttak av steinmasser, herunder pukk- og asfaltproduksjon, opphøre
31.12.2018. I henhold til forliksavtalen skal boet forestå sikring av bruddet med tilførsel av
egnede masser. Dette sikringsarbeidet har pågått under hele reguleringsplanprosessen i henhold
til «Oslo kommunes sikringsplan for Huken pukk- og asfaltverk jf. forliksavtalen vedtatt i
bystyret 17.12.2014».
Pukkverksdriften har skapt et stort sår i landskapet på nær 170 dekar, med utsprengte
bergskjæringer opp mot 40 meters høyde. Tverrveggen, en fjellrygg som er ivaretatt for å
skjerme nærliggende boliger for støy fra uttaksområdet, er det eneste arealet innenfor
bruddkanten med rester av naturlig vegetasjon. Bruddkanten utgjør et skarpt skille mellom
uttaksområdet for stein og de omkringliggende markaområdene. I henhold til sikringsplanen skal
alle bergskjæringer fylles opp med løsmasser med en helning 1:2, se figur 4.
Plan- og bygningsetatens suppleringer
I dag ligger det et berg med returasfalt i nordbruddet. Oslo kommune har ansvaret for
håndteringen av den delen av returasfalten som ikke er fjernet når Huken tilbakeleveres til
Oslo kommune. På vegne av Oslo Vei AS, dets konkursbo og Oslo kommune, har
Eiendoms- og byfornyelsesetaten søkt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å benytte
returasfalten, ca. 200.000 tonn, til sikringsformål. Returasfalten er tenkt brukt til
sikringsformål i forbindelse med reetablering av Hukenområdet, og er vurdert egnet til dette
formålet. Gjenbruken av asfalten på stedet vil erstatte tilsvarende mengder tilkjørt masse.
Fylkesmannen ga tillatelse til dette den 15.05.2018. Terreng og rensesystemer i tilknytning
til lagring av returasfalten legger enkelte premisser for reguleringsplanen, som er hensyntatt
ved utarbeidelser av planforslaget. Det er utarbeidet en beskrivelse av hvordan asfalten er
tenkt gjenbrukt, «Notat og plankart Huken pukkverk» og en risikovurdering «Huken
pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av asfalt». Se vedlegg «søknad til Fylkesmannen
om gjenbruk av returasfalt»
Justering av sikringsplan
Parallelt med sikringsarbeidet har det blitt foretatt justeringer av sikringsplanen for å tilpasse
oppfyllingen til etterbruken av området, se figur 5. Justeringene har omhandlet mindre
bearbeiding av terrenget og omdisponering av løsmasser internt i uttaksområdet, for å kunne
etablere forbindelser mellom Huken og omgivelsene. Bevaring av enkelte bergskjæringer, slik at
mulige klatrevegger og geologiske verdier ivaretas, har også vært en del av dette arbeidet.
Terrenget i den justerte sikringsplanen har vært utgangspunktet for planforslaget, og ble lagt
frem i oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten.
Justeringen av terrenget har ikke kunnet avvike vesentlig fra den opprinnelige sikringsplanen.
Det har også vært en intensjon å ikke tilføre vesentlig mer masser enn det som allerede er
påkrevet for å sikre området. Tungtrafikk i boliggater til og fra Huken har vært et problem i flere
år, og det har ikke vært ønskelig at justeringene av sikringsplanen skal medføre nye år med
tungtrafikk til området.
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Plan- og bygningsetatens kommentarer
Justert sikringsplan ble ikke lagt frem i oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten, slik
forslagstiller nevner i teksten over. Da Plan- og bygningsetaten ble opplyst om
sikringsplanen, så vi at den opprinnelige sikringsplan ville kunne vanskeliggjøre
utviklingen av området og ødelegge eksisterende verdier og tok initiativet til geologiske og
kulturminnefaglig registreringer, noe som førte til revisjon av sikringsplanen.

Figur 4 Driftsplan som viser avtalte sikringsskråninger
med helning 1:2 (Illustrasjon Rambøll).

Figur 5 Skisse av mulige endringer i opprinnelig sikringsplan,
med muligheter for å etablere forbindelser til omgivelsene
(Illustrasjon Asplan Viak).

Grønnstruktur
Utgangspunktet for planarbeidet er at området der det har vært tatt ut steinmasser siden midten
av forrige århundre, skal tilrettelegges for idrett, frilufts- og kulturopplevelser.
Huken pukkverk er regulert til steinbrudd/masseuttak og industri med tilhørende anlegg, men er i
Kommuneplanen for Oslo avsatt til fremtidig grønnstruktur. Grønnstrukturformålet angir et
sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende, vegetasjonspreget område som ligger
innenfor eller i tilknytning til byer eller tettsted. Hensikten med planforslaget er å regulere
området i samsvar med arealformålet i kommuneplanen og etablere et rammeverk for videre
utvikling av området.
Kommuneplanens arealdel er et overordnet styringsdokument for arealutviklingen i kommunen.
Arealdelen til kommuneplanen er bindende for grunneiere og rettighetshavere i planområdet.
Arealdelen til kommuneplanen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan
ta i bruk og/eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.
Byggevirksomhet og andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for plangjennomføringen,
kan ikke påbegynnes i strid med planens bestemmelser uten dispensasjon. Huken er i
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kommuneplanens arealdel avsatt til formålet grønnstruktur, noe som betyr at formålet er juridisk
bindende for arealbruken.
Plan- og bygningsetatens kommentarer
Vedtatt reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen og markaloven.
Marka
Planområdet ligger innenfor markagrensen og omfattes av Lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner (markaloven). I henhold til markalovens § 6 annet ledd, skal
reguleringsplaner som vedrører Marka stadfestes av Klima- og miljødepartementet (KLD) før de
får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. I forhåndsuttalelser har Fylkesmannen for Oslo og
Akershus (FMOA) og KLD vektlagt at tilrettelegging for nye aktiviteter i Huken må være i
samsvar med Markalovens formål og bestemmelser, ved at området gjøres tilgjengelig for
allmennheten og at det ikke etableres faste installasjoner som hindrer fri ferdsel.
Fylkesmannen for Oslo og Akershus har gitt tillatelse til planarbeid i Marka i brev datert
22.02.2016, og forutsetter at planarbeidet gjør rede for:






At flerbruksprinsippet blir ivaretatt
At aktivitet som har behov for tilrettelegging har et behov for areal og topografi som gjør
det naturlig at det bør plasseres i Marka
Trafikksituasjon og parkering
Behovet for nødvendige bygg og anlegg. Fylkesmannen stiller seg svært kritisk til
idrettshaller og større idrettsanlegg
Dersom det skal kunne legges til rette for kulturaktiviteter må det vises at dette ikke
tilsidesetter markalovens formål

2.2 Planstatus
2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagsstillers tekst)
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og
retningslinjer
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Planområdet ligger i sin helhet innenfor markagrensa i Oslo kommune. Markaloven trådte i kraft
1. september 2009. Formålet med loven er å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv,
naturopplevelse og idrett». Den skal videre «sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert
landskap, natur- og kulturmiljø med kulturminner». Innenfor lovens virkeområde innføres et
generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse
etter markaloven. Kommunale planvedtak må stadfestes av departementet for å få rettsvirkning
etter plan- og bygningsloven.
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Plan- og bygningsetatens suppleringer
For Huken lages det ny reguleringsplan. Prosedyren for utarbeiding av nye kommuneplaner
og reguleringsplaner, innenfor markagrensa, er at Klima- og miljødepartementet skal gi sin
godkjennelse før planoppstart kan varsles. Denne godkjenningen er delegert til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Departementet skal også stadfeste alle kommuneplaner
og reguleringsplaner som vedrører Marka, ved å foreta en vurdering av planen opp mot
markaloven.
Godkjennelse til oppstart er for både å kunne gi føringer til planarbeidet i en tidlig fase for å
ivareta markalovens formål, og for å sikre at det ikke igangsettes arbeid med
reguleringsplaner som ikke vil bli stadfestet av departementet når de er vedtatt av
kommunen. Denne godkjennelsen ble gitt 22.02.2016.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Hensikten med retningslinjen er å synliggjøre barn og unge i all planlegging etter plan- og
bygningsloven, og gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i
konflikt med andre hensyn. Retningslinjen stiller krav til fysisk utforming av arealer. Blant
forholdene som skal vies spesiell oppmerksomhet nevnes:
«Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot støy, trafikkfare og
annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller
friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning
skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til de hensyn som nevnt
ovenfor».
Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 23.09.2015, viser Huken avsatt til fremtidig grønnstruktur og
aktivitetssone. Arealdelens bestemmelse § 10 tillater Huken brukt til funksjoner knyttet til kultur,
idrett og friluftsliv samt at «området må gis en naturlig landskapsform og tilføres nødvendige
masser og beplantes». Samtidig sikres det i bestemmelsene at tiltak i Hukenområdet skal være
reversible for å sikre mineralressursene for en eventuell fremtidig utnyttelse. Bestemmelsenes §
12 gir føringer for at det skal tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, lek og fysisk aktivitet for
allmennheten i områder avsatt til grønnstruktur. Videre gir kommuneplanen retningslinjer for at i
områder hvor det er lite naturlig vegetasjon skal det spesielt vurderes om naturvegetasjon bør
gjenskapes.
De deler av kommuneplanen som ligger i Marka ble stadfestet av Klima- og miljødepartementet
16.01.2018, herunder arealformålet grønnstruktur for Huken. Aktivitetssonene i Markas
randsone ble stadfestet med følgende tillegg i bestemmelsene:
"I aktivitetssonene tillates tilretteleggingstiltak med formål å legge til rette for friluftsliv og
fysisk aktivitet som tradisjonelt har vært utøvd i Marka og som følge av krav til topografi og
areal har en naturlig arena i Marka. Dette innebærer at anlegg som for eksempel ballbinger og
fotballbaner ikke tillates i aktivitetssonene.
Dersom det ønskes å føre opp bygninger eller å gjennomføre vesentlig terrengbearbeiding eller
større tilretteleggingstiltak, skal dette forelegges Fylkesmannen som en ordinær
dispensasjonssak, eventuelt fremmes gjennom en reguleringsplan."
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Plan- og bygningsetatens suppleringer

Figur 6: Sort stiplet linje med sorte prikker viser Aktivitetssonen. Huken ligger innenfor denne sonen.

Kommunedelplan for Alna miljøpark
Aurevannsbekken som går gjennom planområdet, er ikke en del av KDP Alnas område, men
ettersom Aurevannsbekken renner ut i Alna, er KDP Alnas føringer likevel relevant for
plansaken. R5 i kommunedelplanen omhandler gjenåpning av vassdrag. Utforming bør gjøres i
tråd med naturfaglige prinsipper som innebærer krav til utforming av elveprofil, bunnsubstrat og
sidekanter som levested for dyr og planter.
Gjenåpnede vassdrag bør tilrettelegges som opplevelseselement med høy estetisk kvalitet.
Området sør for Huken er markert som friområde – naturområde med viktig turveiforbindelse.
Områdeløft Ammerud
Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsningen i Bydel Grorud. Ulike prosjekter skal
løfte fram Ammeruds kvaliteter og bidra til en utvikling innenfor områdene medvirkning,
levekår og trygge fysiske omgivelser. Målet er at Ammerud skal være kjent som et lokalsamfunn
hvor det er godt å bo og være for alle. Det skal støttes opp under folkehelsearbeidet i bydelen
fordi det er en viktig brikke i utjevning av levekår.
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Plan- og bygningsetatens suppleringer og kommentarer
Huken ligger innenfor områdeavgrensningen til «områdeløft Ammerud». Ammerud ble
blant annet valgt ut på grunn av stor ulikhet i helse, manglende samhandling på tvers av
grupper og organisasjoner, samt store forskjeller i bokvalitet og levekår. PBE mener at
Huken har et stort potensiale til å bli et nærmiljøtiltak som er i tråd med målene for
områdeløftet. De tidligere satsingene i bydelen har hatt et særlig fokus på barn og unge, noe
som gjenspeiles i tiltakene som er gjort i bydelen hittil. I følge en rapport gjennomført av
NIBR i 2016 har det kommet tilbakemeldinger på at eldre i området føler seg oversett. Et
større fokus på eldre innenfor planlegging er i tråd med politiske føringer om at Oslo skal
bli en aldersvennlig by.
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2020
Huken er ikke omtalt i behovsplanen for idrett og friluftsliv, men Lillomarka arena ligger inne i
planens handlingsdel med ferdigstillelse i 2018. Ny flerbrukshall med barnehage på Grorud
idrettspark er et prioritert tiltak, med anslått ferdigstillelse i 2019.
Nye ferdselstraséer som vil gi større sammenheng i Marka er prioriterte tiltak i planen. Videre
vises det til konseptet «Friluftsport», utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund, som skal være et
lavterskel aktivitetsanlegg for friluftsliv som skal stimulere til at folk tar naturen i bruk til
friluftsliv, lek, trening og sosialt samvær. Friluftsport skal også være en innfallsport til større
friluftsområder og synliggjøre de muligheter for friluftsliv som finnes i nærområdet.
Sykkelparkering ved friluftsporter er et prioritert tiltak, samt å etablere serveringssteder i
tilknytning til mye brukte utfartssteder i nærmarka.
For den organiserte idretten peker behovsplanen på et stort behov for å sikre traséer for rulleski,
som er blitt den mest brukte treningsform også for de yngre løperne.
Plan- og bygningsetatens suppleringer og kommentarer
Det er også relevant å se friluftslivets status i dag. I følge regjeringen er aktivitetsnivået i
befolkningen lav, sosialt skjevfordelt og viser en negativ utvikling. I den forbindelse er det
et nasjonalpolitisk mål å legge til rette for fysisk aktivitet og å skape gode sosiale
møteplasser som kan fremme folkehelse. Et viktig satsningsområde innenfor
folkehelsearbeidet er friluftsliv i nærmiljøet fordi dette er den formen for fysisk aktivitet der
sosiale forskjeller gjør seg minst gjeldende, og som har potensiale til å nå flest folk på tvers
av alder, kjønn, sosioøkonomisk eller kulturell bakgrunn.
Regjeringen vil legge til rette for at flere personer med innvandrerbakgrunn deltar i
friluftsliv. Gjennom Groruddalssatsingen er det gjort en rekke erfaringer knyttet til
innvandreres bruk av natur- og grøntområder. I videreutviklingen av arenaer for friluftsliv
er det derfor svært relevant å ta med seg erfaringene som er gjort gjennom
Groruddalssatsingen. Noen viktige faktorer er behov for trygghet, mulighet for sosial
utfoldelse og høy grad av tilrettelegging og informasjon.
Det finnes også utfordringer knyttet til eldres deltakelse i friluftsliv. Barn og unge er også
viktige målgrupper. Alle gruppers deltakelse er sterkt knyttet til nærmiljøet. Behovsplanen
vil sikre at flest mulig av byens innbyggere kan finne sin måte å være fysisk aktive på
gjennom å ivareta et bredt tilbud. I den forbindelse er en friluftsport et viktig
satsningsområde, fordi en slik arena kan tilby noe for alle i nærmiljøet.
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Gjeldende regulering
S-1014 – Regulerer de sørlige delen av Huken til industri (asfaltverk, steinbrudd) – vedtatt
3.11.1962.
S-1015 - Regulering av parkbelte i industristrøk rundt pukkverket – vedtatt 3.11.1962.
S-1859 - Reguleringsplan for en nordlig utvidelse av spesialområde; stenbrud/masseuttak og
parkbelte i industristrøk – vedtatt 5.6.1973.
S-3205 – Regulerer Ammerudveien til offentlig kjørebane/veggrunn og sideareal til
friområde/park – vedtatt 14.11.1990.
S-2535 – Regulerer nordvest for Ammerudveien til friområde (anlegg for lek og idrett) – vedtatt
6.5.1981.
S-1896 – Regulerer deler av Ammerudveien og Hukenveien til offentlig kjørebane/veggrunn,
fortau, skulder/bankett og annet vegareal – vedtatt 25.1.1974.
S-2357 – Regulerer områder sør for Ammerudveien til friområde /park – vedtatt 8.5.1981.
S-4861 – Regulerer Lillomarka Arena til diverse idrettsformål, grønnstruktur, gang- og
sykkelveg, kjøreveg, parkering, turdrag og kombinert bebyggelse og anleggsformål – vedtatt
15.12.2015.

Plan- og bygningsetatens suppleringer
Gjeldene reguleringsplaner for Huken, nevnt i teksten over, vedtatt fra1962 til 1990.

Figur 7: De vedtatte reguleringsplanene for Huken gjelder for pukkverket som holder til på eiendommen i dag.
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Plan- og bygningsetatens suppleringer
Lillomarka arena, sak 200912287, vedtatt 15.12.2015
Utvikling av tidligere steinbrudd i Marka til skiarena og friluftsformål

Figur 8: Vedtatte reguleringskart for Lillomarka arena. Lillomarka arena ligger øst for planområdet og er regulert til
helårs idretts- og aktivitetsanlegg med ski- og skiskytterarena, orientering, hundesport og rulleski. Anlegget skal være
åpent for alle. Anleggsarbeidet på arenaen startet i desember 2016. Hele anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av våren
2018. Skiløypene var klare til å tas i bruk vintersesongen 2017.

Pågående planarbeid
Det er ingen pågående planarbeider i tilgrensende områder.
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2.3 Stedsanalyse
2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse
Beliggenhet
Området ligger i den vestre delen av Groruddalen innenfor markagrensa, nær mye brukte
turveier, badevann og Lillomarka arena. Ammerud, Grorud og Romsås er de nærmeste
boligområdene.

Figur 9 Hukens lokalisering sett mot nord. Lillomarka i bakgrunnen.

Figur 10 Hukens lokalisering sett mot sør. Groruddalen og Oslo i bakgrunnen.
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Terreng og topografi
Planområdet består av to uttaksområder for stein; nord- og sørbruddet. Områdene skilles av
tverrveggen som er en gjenstående fjellrygg som har fungert som støyskjerming av boligområder
i driftsperioden. En tunnel gjennom tverrveggen knytter sammen nord- og sørbruddet, se figur 8.

Figur 11 Tverrveggen og tunnelen sett fra nordbruddet.

Det pågående arbeidet med å sikre steinbruddet vil etterlate et storskala landskap med relativt
bratte skråninger som utgjør en skålform. Bunnivået i sør- og nordbruddet ligger på henholdsvis
kote 200 og 212. Høydeforskjellen mellom bunnkoten og bruddkanten varierer, men er på det
meste i overkant av 50 høydemeter. Den opprinnelige sikringsplanen, med bratte
sikringsskråninger med helning 1:2, vanskeliggjør ferdsel gjennom området og tilknytning til
turveinettet i Marka utenfor bruddkanten. Pågående sikringsarbeid, med etablering av
sikringsskråninger, fremgår av figur 9 og 10.

Figur 12 Bilder fra nordbruddet sett mot sør. Bildet er tatt i april 2017, og viser pågående oppfyllingsarbeider og sikring av
bruddet. Massene midt i bildet er mellomlagring av masser og vil ikke bli liggende ved driftsavslutning.

Figur 13 Nordbruddet sett i nordlig retning. Sikringsskråningene med helning 1:2 kan antydes mot skogen i nord.
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Landskapsanalyse av ferdig sikret terreng

Figur 14 Forbindelserut av Hukensomivaretasi den
justertesikringsplanen.

Figur 15 Bergskjæringersommå sikresmedgjerde.Tall
viser høydeforskjell(mednoeusikkerhet).

I arbeidetmedjusteringerav sikringsplanen
har det værten intensjonå etableregode
koblingertil Lillomarka arenaog
eksisterendeturvei vestfor planområdet,se
figur 11.
Når driften opphøreretterlatesområdet
ferdig sikret, hovedsakeligmed
sikringsskråninger,mensgjenstående
bergveggersikresmed gjerde,sefigur 12.
Oppfylling mot enkeltebergveggerer
utelatt på grunnav konflikt med geologiske
verdiermedkulturhistoriskinteresse,eller
bergskjæringermed potensialsom
klatrevegger.Bevaringav noen
bergskjæringerlangsHukensøstsidesikrer
forbindelseslinjerut av bruddområdet.
Sikringsskråningene
i Huken vil i hovedsak
ha en helning på 1:2, tilsvarendekraveti
sikringsplanen,se figur 13.

Figur 16 Piler viser fallretning og helningsgrad,somi stor
grad tilsvarer opprinneligsikringsplan(1:2).
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Utfartsparkering og turveisystem
I Hukens nærområde er det to større utfartsparkeringer til Marka, henholdsvis i Lilloseterveien
på Ammerud og i Grorudveien ved Badedammen. Fra disse går det lysløyper innover i
Lillomarka. Langs Hukens vestside ligger en turvei som ender opp ved Breisjøen og kobles til
lysløypa. Turveien er belyst og prepareres som skiløype om vinteren. Skogsområdene omkring
Huken benyttes som tur- og rekreasjonsområder og det er etablert flere blåmerkede turstier og
tråkk her, se figur 14.
Øst for Huken ligger Lillomarka arena, se figur 15. Anlegget ble regulert i 2015 og den sørlige
delen av anlegget opparbeides med skiløyper og skiskytteranlegg som ferdigstilles i løpet av
2018. De regulerte skiløypene i den nordlige delen av planen strekker seg rundt Hukens nordside
og kobles mot turveien mellom Ammerud og Breisjøen. Det nordligste løypesystemet
opparbeides ikke, men er tatt med i planområdet for Huken.

Figur 17 Turveier og stinett rundt Huken. Lyst røde
forbindelse viser blåmerkede stier. Grønne forbindelser
viser turveier og lysløyper.

Figur 18 Blått område viser planområdet for
reguleringsplan for Lillomarka arena.
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Vann og vassdrag
Aurvevannsbekken
renneråpentgjennomde nordligstedeleneav planområdetog er lagt i rør
undersørbruddet.Aurevannsbekken
står på listen over prioritertevassdragfor gjenåpning,se
figur 16. Forholdeneligger godt til rettefor gjenåpningav bekken.

Figur 19 Rødlin je viser anslåtthistorisk trasé for Aurevannsbekken
(fra underoslo.no).Til høyrevisesAurevannsbekkens
utløp
nedstrømsfor planområdet.

Utover Aurevannsbekken
er det ogsåandremindrenedbørsfelt som har avrenningtil
planområdetI fi gur 17 er avrenningslinjenes
innløp til planområdetangitt med en antagelseav
utstrekningpå tilhørendenedbørfelt.Nedbørfeltenebestårav skog, menvil potensieltkunnegi
avrenninginn til planområdetved storenedbørhendelser.

Figur 20 Beregnedeavrenningslinjeroppstrøms
planområdet.
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Naturverdier
Store deler av planområdet utgjøres av selve bruddområdet uten naturverdier. Utenfor
bruddområdet dominerer eldre blåbær- og svak lågurt granskog. Dette er naturlig forynget eldre
skog hvor gran er dominerende treslag, og med en del spredt furu, hengebjørk, rogn, selje og osp.
I ei mindre kløft i vest med «tilhørende» sumpskog, finnes også noe svartor og gråor. Det er
gjennomført naturtypekartlegging av planområdet og det registrert i alt 5 lokaliteter med middels
verdi og én lokalitet med stor verdi. Verdiene er knyttet til eldre grandominert skog som samlet
dekker et nokså stort areal.
Tabell 1 Naturtypelokaliteter i influensområdet.

Naturbase ID

Lokalitet

Naturtypekategori

Verdi

Verdi KU

00064560

Huken

Gammel granskog

Lokalt viktig-C

Middels

00064045

Alnavassdraget
øvre II

Viktig bekkedrag

Viktig-B

Stor

00112209

Haugerud nord

Rik
sumpkildeskog

Lokalt viktig-C

Middels

Ny lokalitet

Huken sør

Gammel granskog

Lokalt viktig-C

Middels

Ny lokalitet

Huken nord

Gammel granskog

Lokalt viktig-C

Middels

BN00110980

Huken pukkverk N

Rik
sumpkildeskog

Lokalt viktig-C

Middels

og

og

Figur 21 Naturtypelokaliteter i planområdet som tidligere
er registrert og finnes på naturbase er vist med grønt. Nye
lokaliteter er vist med blått. Der disse overlapper eldre,
erstattes tidligere avgrensning og beskrivelse med nye. Se
vedlegg hvor avgrensning og beskrivelse av de enkelte
lokalitetene er vist nærmere.

Saksnummer:201603034– 43

Side27 av 104

Kultur - og geologiske verdier
Byantikvarenbefarteplanområdet19.05.2016for å vurderehistoriskegruverinne i Huken.
Byantikvarenble underbefaringenpresentertfor to synligegruver:én i det sydvestrehjørnetav
pukkverket,og én i bergveggeni nne i nordbruddet.Gruveneble driftet av CompagnieMinière
de Grorudpå sluttenav 1800-tallet. I planområdetkan det observeresspredtespor etterdiverse
drift, men ingen ytterligeregruvereller tilsvarendemed vesentligkulturminneverdiinnenfor
planområdet.
Byantikvarenhar i tillegg gjennomførtarkeologiskregistreringi planområdet21.11.2017.
Rapportfra registreringener vedlagtplanforslaget(vedlegg8). Det ble registrertto automatisk
fredetekulturminner;kullgropermedsannsynligdateringti l jernalder/middelalder.Kullgroper
er kullframstillingsanleggknyttet til dentidlige jernutvinningai Norge.I tillegg ble det registrert
et nyeretids kulturminne,et gruveskjerpmedsannsynligdateringtil 1800-tallet.
I tillegg til gruvehistorieni områdeter Huken et områdesom er geologiskinteressant,både
grunnetspesiellemineralforekomsterog lokaliseringennærOslofeltet.Det er gjennomført
befaringmed representanter
fra Geologiskforeningsvenneforening,Naturhistoriskmuseumog
Fylkesmanne
n i Oslo og Akershusfor å vurderede geologiskeverdienei planområdet.Gruver er
viktige tekniskekulturminnerog samtidiggeologiskenaturminner,for forskning,undervisning
og kilde til kunnskapog opplevelsefor byensinnbyggere.Følgendegeologiskeverdier ønskes
hensynstatti sikringsarbeideteller eventueltved påfølgendetiltak, sefigur 19:
1. Aanestarudgruvemed nærliggende
fjellskrentersydvesti sørbruddet
2. Restav gruvegangi fjellvegg på
nordsidenav tverrveggen
3. Lokalitet av fjell med geologiskverdi i
østveggen(groduditt)
4. Albititt -gangmedet mulig nytt mineral
for verden(et titan-oksid, beskrevetav
Segalstad,1984,i "American
Mineralogist")
5. En stor steinblokkmedstedets
kobbermalm-mineraler,lokalisert foran
bruddetsadm-bygg (kan flyttes til et annet
sted,menbør bevares/tilgjengeliggjøres
for
forskning,undervisningog formidling).

Figur 22 Kartlagte geologiskeverdier – oppsummering
fra befaring6.10.2016.
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Eksisterende fjellhall
Helt vest i sørbruddet ligger en utsprengt fjellhall som benyttes som lager og garasje for
kjøretøy. Hallen ligger under terreng og er 49 meter lang, og 10 meter på det bredeste, se figur
20. Takhøyden er 5,5 meter. Ved inngangen til hallen er en port som kan stenges, se figur 21.
Fjellhallen har atkomst fra anleggsveien som går langs sørbruddets vestside.
Fjellrommet er kun råsprengt og det er kreves verneutstyr ved bruk av fjellrommet.

Figur 23 Eksisterende fjellhall og plassering i planområdet. Bildet til høyre viser hallens dimensjoner.

Figur 24 Bildet til venstre viser portalen inn til fjellhallen. Bildet til høyre viser det innvendige arealet med råsprengte vegger.
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Asfaltdeponi
I dag ligger et berg med returasfalt i
nordbruddet som er tilkjørt under Oslo Veis
drift i Huken. Det totale omfanget av
asfaltberget er noe usikkert. På vegne av
Oslo Vei AS, dets konkursbo og Oslo
kommune, har Eiendoms- og
byfornyelsesetaten søkt Fylkesmannen i
Oslo og Akershus om å benytte ca. 200 000
tonn returasfalt til sikringsformål.
Avgrensning av asfaltdeponiet framgår av
figur 22. Tiltaket krever tillatelse i medhold
av forurensningslovens bestemmelser, jf.
forurensningsloven §§ 11 og 29. I søknaden
forutsettes at returasfalten graves ned i
sikringsskråningene i nordbruddet.
Dreneringen styres til eksisterende
rensedam i sørbruddet, som er siste
rensetrinn før påslipp til Aurevannsbekken.
Terreng og rensesystemer i tilknytning til
lagring av returasfalten legger enkelte
premisser for reguleringsplanen, som er
hensyntatt ved utarbeidelse av
planforslaget.
Søknaden ble sendt på høring med
høringsfrist 6. juni 2017, og tillatelse fra
Fylkesmannen ble gitt 15.05.2018.
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Figur 25 Skisse av hvor returasfalt skal benyttes til
terrengsikring, hentet fra søknaden til fylkesmannen.

Solforhold
Terrenget rundt Huken skråner lett mot sør
og planområdet har generelt gode
solforhold, men på grunn av store
terrengsprang vil deler av området tidvis
ligge i skygge.
Nordveggen, som er eksponert mot sør, vil
være attraktiv store deler av året.
Østveggen vil ha gode solforhold vår,
sommer, og høst, men om vinteren vil det
være gode solforhold kun på den øvre
delen. Med den lave vintersolen vil det
nordlige landskapsrommet tidvis kunne
oppleves skyggefullt og mørkt.

Figur 26 Solrose som viser solforhold på 60 grader nord.
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Plan- og bygningsetatens suppleringer
Det ble i 2014 utført en mulighetsstudie for Hukenområdet. Denne ble senere revidert i
2015 på grunn av avtalen som ble gjort i forbindelse med sikringsarbeidet.
Mulighetsstudiene er vedlagt og heter «Mulighetsstudie 2014» og «Mulighetsstudie revidert
2015». Disse gir også premisser for stedsanalysen.
2.3.2 Vurdering av områdets egnethet for bolig og barnehage
Plan- og bygningsetatens suppleringer
Forslagsstiller har ikke vurdert egnethet for bolig og barnehage.

2.3.3 Tabell for temaer som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt
Tema
Oppstarts- Offentlig Politisk
Kort utkvittering eller
møte
ettersyn behandling henvisning til hvor temaet
omtales
Naturmangfold
Det er registrert fem
Gir
Gir
naturtypelokaliteter med
premisser
premisser
middels verdi og en lokalitet
med stor verdi i planområdet.
Dette omtales i kap 2.3.
Kartlagte naturtypelokaliteter
innenfor planområdet er sikret
gjennom hensynssone bevaring
naturmiljø (H560), og sikres
mot hogst og varige inngrep
gjennom plankart og
bestemmelser.
Reguleringsbestemmelsene
sikrer at registrerte forekomster
av svartelistede arter skal
rapporteres til Bymiljøetaten
og at Bymiljøetatens rutiner for
håndtering skal følges.
Flom og overvann
Aurevannsbekken kan
Gir
Gir
gjenåpnes. Det er tilsig av vann
premisser
premisser
flere steder, spesielt i nord.
Reguleringsbestemmelsene sier
at overvann skal håndteres
åpent og lokalt, iht
kommuneplanen.
Geotekniske forhold
Funnene i ROS-analysen er i
Gir
Gir
hovedsak knyttet til risiko for
premisser
premisser
steinsprang ved bergskjæringer
og store terrengsprang. Det er
innarbeidet sikringstiltak i
bestemmelsene.
Grunnteknikk AS har vurdert
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Geologiske forhold
Gir
premisser

Gir
premisser

Kulturminner

Gir
premisser

Gir
premisser

Miljøforhold

Uavklart

Gir
premisser

Teknisk infrastruktur

Uavklart

Barn og unges
interesser

Gir
premisser

Gir ikke
premisser
Gir
premisser

Virksomhetsfare

Uavklart

Gir
premisser

planområdet og konstatert at
det ikke er kvikkleire i arealer
som inngår i reguleringsplanen
(se vedlegg «Geoteknikk»).
Tiltak i Hukenområdet skal
være reversible for å sikre
mineralressursene for fremtidig
utnyttelse. Det er funnet 5
geologiske verdier i
planområdet som er sikret med
hensynssone bevaring
kulturmiljø (H570) gjennom
plankart og
reguleringsbestemmelser.
Historisk gruvevirksomhet er
regulert til hensynssone
bevaring kulturmiljø (H570)
gjennom plankart og
reguleringsbestemmelser.
Planforslaget foreslår å benytte
ca. 200 000 tonn returasfalt til
sikringsformål. Terreng og
rensesystemer i tilknytning til
lagring av returasfalten legger
premisser for
reguleringsplanen. Området
med returasfalt er regulert til
hensynssone annen fare
(H390), og
reguleringsbestemmelsene
sikrer at alle tiltak innenfor
faresonen skal godkjennes av
Fylkesmannen før
igangsettelse skjer.
Det foreligger ikke slik
infrastruktur over området.
Planforslaget ivaretar i noen
grad barn og unges interesser
ved å åpne opp for bl.a. bading,
sandvolleyball og lek, men for
å sikre barn og unges bruk bør
det vurderes å sikre flere
idretts- og kulturformål i
planforslaget.
Planforslaget gir ikke kilder til
virksomhetsfare.
Tidligere virksomhet, i
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forbindelse med
pukkverksdrift, legger
premisser for hvordan
planforslaget kan tilrettelegge
for aktivitet i området.
Planområdet ligger i sin helhet
i Marka. Bolig er derfor ikke i
samsvar med overordnede
planer og føringer.

Vurdering av egnethet
for bolig

Gir ikke
premisser

Vurdering av egnethet
og behov for
barnehage.

Gir ikke
premisser

Området ligger naturnært,
skjermet fra støy og i nærheten
av eksisterende boligområder,
og ville derfor vært svært godt
egnet til naturbarnehage eller
utebase for andre barnehager.
Krav om inngjerding kommer
derimot i konflikt med
flerbruksprinsippet iht.
markaloven.

Fjernvarme

Uavklart

Forslagsstiller mener at det vil
være lite hensiktsmessig å
etablere en varmesentral i
Huken når det ikke etableres
større anlegg eller bebyggelse
der.
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2.4 Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser
2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder
(forslagsstillers tekst)

Figur 27 Forslag til plankart

Skiløyper og turveier
Planforslaget sikrer et 2 km langt turvei- og skiløypenett med koblinger til eksisterende løyper i
Lillomarka arena og eksisterende turvei vest for Huken. I tillegg åpner bestemmelsene for
etablering av løyper, turveier- og mindre stier internt i arealer avsatt til friområde, men disse er
ikke regulert inn i plankartet for å sikre fleksibilitet for videre detaljering. Bestemmelsene legger
føringer for opparbeidet bredde og dekke.







Skiløypetrasé 1 og 2 kan opparbeides i 6 meters bredde, og tillates asfaltert i 3,5 meters
bredde for å kunne benyttes som anlegg for rulleski i snøfrie perioder.
Skiløypetrasé 3 kan opparbeides i 6 meters bredde, og tillates gruslagt i 4 meters gruslagt
bredde. Skiløypa kan anvendes som turvei i sommersesongen. Ettersom traséen grenser
mot uberørte naturområder i Marka stilles det krav om at fyllinger og skjæringer skal
plasseres innenfor formålsgrensene. Som hovedprinsipp skal løypelegemet legges oppå
eksisterende terreng for å unngå store terrenginngrep. Naturlige koller og terrengformer
skal i størst mulig grad bevares.
Turvei 1 tillates opparbeidet i 3,5 meters gruslagt bredde. Turvegen kan brøytes om
vinteren og tilrettelegges for gående parallelt med skiløypa.
Turveg 2 tillates opparbeidet i 3,5 meters gruslagt bredde og kan opparbeides som en 6
meter bred skiløype om vinteren.
Turveg 3 omfatter eksisterende turveg mot Breisjøen. Turvegen skal opprettholdes som i
dag.
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Turveg 4 omfatter eksisterende anleggsveg vest i sørbruddet. Forbindelsen skal
opprettholdes som i dag og ikke fylles igjen med masse. Når øvrige gangforbindelser i
sørbruddet er detaljert planlagt, skal disse knyttes til turveg 4 for å oppnå naturlig
sammenheng i gangsystemet.

Langs alle skiløyper og turveier tillates etablert belysning.
Alle skiløyper hvor det er fare for utforkjøring, enten ved skråninger i bratt terreng eller ved
terrengsprang over 1,5 meter, skal sikres, jf. planbestemmelsene punkt 3.1. Sikringstiltak skal
som hovedregel bestå av voller eller annen bearbeiding av sideterrenget.
Friområde sørbruddet
Friområde 1 omfatter sørbruddet og arealene sørvest for tverrveggen. Bestemmelsene tillater
gjenåpning av Aurevannsbekken og etablering av badedam med strand, gruslagte gangveier og
stier. Elementene er ikke gitt en eksakt plassering i plankartet, men utforming og endelig
plassering vil avklares i landskapsplanen som vedlegges søknad om rammetillatelse.
Det tillates etablert gangarealer, gangstier og arealer tilrettelagt for ulike aktiviteter, herunder
leke- og mosjonspark, og sandvolleyballbane. For å sikre en utforming som passer inn i
omgivelsene i Marka, stilles krav til at markdekke på lekeplass og andre arealer som krever
godkjent fallunderlag, skal etableres av naturlige materialer. Gummidekke tillates ikke.
Innenfor friområde 1 tillates oppført sykkelparkering og to HC-plasser i tilknytning til planlagt
bebyggelse eller badedammen. Det stilles også krav til at inngangen til eksisterende utsprengt
fjellhall vest i området skal opprettholdes. Det kan opparbeides en 3 meter bred gruslagt vei fram
til fjellhallen. Dersom fjellhallen benyttes som lager eller garasje, noe planforslaget åpner for, jf.
planbestemmelsenes punkt 10, er det nødvendig å åpne for kjørbar atkomst frem til
inngangsporten.
I friområdet kan det oppføres bebyggelse med en samlet grunnflate på 400 m2. Bebyggelsen kan
benyttes til markastue/bevertning, forsamlingslokale/visningssenter, utstyrsutleie, driftsbygning,
garderobe og toalett. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som fremgår av
plankartet og kan oppføres som ett bygg eller deles i flere volum. Maksimal gesimshøyde målt
fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ikke overstige 7 meter, og maksimal mønehøyde
målt fra gjennomsnittlig planert terreng skal ikke overstige 11 meter, noe som tilsvarer et bygg i
2 etasjer med saltak. Takflater skal etableres som grønne tak (tekket med plantemateriale).
Det kan opparbeides kjørbar atkomst i 3 meters gruslagt bredde frem til ny bebyggelse.
Åpning av Aurevannsbekken påvirker etablert renseløsning for avrenning fra asfaltfyllingen i
nordbruddet. I søknaden til fylkesmannen for bruk av returasfalt til sikringsformål, er det
forutsatt at behovet for rensing av vann fra asfaltdeponiet skal vurderes etter tre år. Det er ikke
ønskelig å ha et rensebasseng i nær tilknytning til gjenåpnet bekk, badedam og soner for
opphold. Planforslaget inneholder derfor en bestemmelse som sier at rensebassenget skal flyttes
til nordbruddet før bekkeåpning, dersom det etter fylkesmannens vurdering er behov for fortsatt
rensing på gjennomføringstidspunktet.
Friområder nordbruddet
Friområde 2 og 3 omfatter arealer nord for tverrveggen.
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Friområde 2 omfatter de østre delene av nordbruddet. Det kan etableres en aktivitetsflate til bruk
ved idretts- og kulturarrangementer. Flaten kan tilrettelegges for aktiviteter som aking, skilek,
orientering og lignende aktiviteter. Hensikten er at tilrettelagte områder skal være tilgjengelig for
alle og være et tilbud, spesielt til barn og unge, som et alternativ til organiserte aktiviteter og
fritidstilbud. Vinterstid kan flaten opparbeides og knyttes til det øvrige løypenettet, og slik øke
lengden og fleksibiliteten i det samlete løypenettet i Huken. Inntil 2 dekar av aktivitetsflaten kan
opparbeides som skøytebane vinterstid. Skøytebanen skal være åpen og tilgjengelig for alle.
Egnede fjellvegger kan tilrettelegges for klatring.
I enden av kjøreveien tillates etablert en forsterket flate på maksimalt 4,5 daa, for scener,
tribuner eller lignende ved gjennomføring av større midlertidige arrangementer. På flaten skal
det benyttes vekstgrus eller tilsvarende dekke som gir en vegetert overflate. Asfalt eller andre
harde flater tillates ikke. Flaten skal benyttes som snuareal i enden av kjørevegen. Det er derfor
ikke regulert snuplass eller vendehammer i enden av kjørevegen.
Det stilles krav til at fast teknisk infrastruktur, som strøm og vann, skal legges i bakken.
Terrenget tillates bearbeidet som amfi eller tilrettelagt som sitteplasser. For økt tilgjengelighet til
omkringliggende turveinett tillates det etablert trapper i terrenget.
Arealer innenfor bestemmelsesområde #1 kan tilrettelegges for terrengsykling. Arealet ligger
over asfaltdeponiet og er derfor egnet til aktiviteter som ikke krever omfattende fundamentering
eller inngrep i grunnen. Arealet vil ha variert stigning, fra slake skråninger til bratte bakker, og er
egnet for tilrettelegging med variert vanskelighetsgrad. Aktuelle tiltak er BMX-bane, pumptrack,
dirt-jump ol. Anlegget skal være allment tilgjengelig og skal tilpasses ulike nivåer og
aldersgrupper.
Friområde 3 opparbeides for å sikre tilgjengelighet til eksisterende gruvegang som har
kulturminneverdi. I tilknytning til gruvegangen kan det etableres en møteplass med møblering,
skilt og informasjonstavler som et ledd i formidlingen av gruvehistorien i Huken.
Kjørevei og parkering
Det tillates opparbeidet kjørevei fra Ammerudveien, gjennom eksisterende tunnel i tverrveggen
og videre inn i nordbruddet. Veien skal opparbeides i 4 meters bredde og kan etableres med
belysning. Kjørvegen sør for tunnelen kan asfalteres, mens den nordlige delen skal opparbeides
med gruslagt dekke. Maksimal stigning skal ikke overstige 8 %, og frihøyden i tunnelen
gjennom tverrveggen skal være minimum 4,6 meter. Veien skal stenges med bom som vist på
plankartet.
Det kan opparbeides en offentlig parkeringsplass langs Ammerudveien, med plass til inntil 40
biler for utfartsparkering og atkomst til Huken. Plassen er i dag gruslagt og benyttes tidvis til
parkering. To plasser skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.
Parkeringsarealer kan asfalteres og opparbeides med belysning. Dersom det skulle være behov
for bussparkering ved store midlertidige arrangementer i Huken, tillater bestemmelsene at
parkeringsarealet stenges for privatbiler og benyttes som bussparkering og som av- og
påstigningsområde for buss.
Mellom parkeringsarealer og fortau langs Ammerudveien etableres en rabatt, avsatt som annen
veggrunn grønt i plankartet. Arealet skal tilsås eller steinsettes.

Saksnummer: 201603034 – 43

Side 36 av 104

Naturformål
Områder som i dag består av naturlig skogsterreng, vest og nord for Huken, reguleres til
naturformål. Ved eventuell innplanting av trær skal stedegne sorter benyttes. I enkelte av
naturområdene ligger gruver, sjakter eller stup. For å kunne sikre området for allmenn ferdsel,
tillates etablert nødvendige sikringstiltak (gjerder) der stup, gruver og sjakter utgjør fare.
2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser (forslagsstillers tekst)
Sikring mot steinsprang og fallsikring
I Huken vil det være eksponert fjell fra pukkverksdriften. Nye tiltak og påfølgende bearbeiding
av terreng kan i tillegg avdekke nye bergskjæringer fra tidligere pukkverksdrift. Det stilles derfor
krav til at alle bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt større
terrengsprang, skal sikres slik at de ikke utgjør fare. Dette gjelder for alle arealer innenfor
planområdet. Sikringstiltak omfatter både sikring mot steinsprang (nett, bolting el.) og fallsikring
(oppsetting av gjerde). Nødvendige sikringstiltak skal fremgå av landskapsplanen ved søknad om
rammetillatelse.
Plan- og bygningsetatens suppleringer og kommentarer
Forslagstiller har ikke videreført hensynssoner for ras- og skredfare (steinsprang, H310_2)
fra kommuneplanen, vist over Huken, i reguleringsplanen som legges ut til offentlig
ettersyn.
Alle reguleringsplaner som utarbeides i Oslo kommune skal videreføre hensynsoner for rasog skredfare. På tross av dette mener PBE at det i denne reguleringssaken ikke er
hensiktsmessig å videreføre disse hensynsonene.
I kommuneplanen for Oslo er det avmerket hensynssoner for ras- og skredfare (steinsprang,
H310_2) i Hukenområdet. Uttak av steinmasser gjennom en årrekke har skapt høye
bergskjæringer i store deler av planområdet. Det pågående sikringsarbeidet i Huken
medfører at risikosituasjonen som er vurdert i kommuneplanen er betydelig endret etter at
sikringen av bruddet avsluttes. I stedet for å videreføres hensynssonene fra kommuneplanen
har forslagstiller laget fellesbestemmelse som gjelder alle arealer innenfor planområdet,
fremfor å videreføre utdaterte hensynssoner fra kommuneplanen i reguleringsplanen.
Bestemmelsen 1.1 i reguleringsbestemmelsene sikrer at hele planområdet sikrer at alle
bergskjæringer, gruvesjakter, tunnel gjennom tverrveggen, samt større steinsprang, skal
sikres slik at de ikke utgjør fare. Dokumentasjon av nødvendige sikringstiltak skal følge
søknad om rammetillatelse. Sikringstiltak omfatter både sikring mot steinsprang og
fallsikring. Bestemmelse 3.1 sikrer at det etableres egnede sikringstiltak for å hindre
utforkjøringer. Det er også laget en rekkefølgebestemmelse, bestemmelse 11, som sikrer at
det skal være etablert nødvendige sikringstiltak i hele planområdet før området tas i bruk og
åpnes for allmenheten.
Dette er vurdert av forslagsstiller i risiko- og sårbarhetsanalysen som ble utarbeidet i
forbindelse med utviklingen av Huken. (Se vedlagt ROS-analyse).
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Utforming
Ved etablering av alle anlegg i Huken skal det benyttes materialer med lang holdbarhet og som
tåler publikumsslitasje over tid. Forstøtningsmurer skal opparbeides av stedlige steinsorter. Ved
etablering av stier, løyper og anlegg skal terrenget bearbeides for å skape topografisk variasjon
og etterstrebe en naturlig terrengform. For å unngå unødig lysforurensning mot omgivelsene
stilles krav til at utendørs belysning skal rettes mot terreng. Avfallshåndtering skal fortrinnsvis
etableres som felles miljøstasjon i tilknytning til bebyggelse.
Vegetasjon og fremmede arter
Ettersom det er lite eller ingen vegetasjon i Huken i dag, stilles krav til å etablere ny vegetasjon
når området skal opparbeides. I planbestemmelsenes punkt 5.1 stilles krav til etablering av fire
vegetasjonstyper med stedegne arter:





Barskog med furu og andre tørketålende busker
Lysåpen løvskog
Kantvegetasjon våtmarksområde
Gress-sletter

Plan- og bygningsetatens suppleringer og kommentarer
Slåtteng, parktrær og nyttevekster er lagt til inn i reguleringsbestemmelsene.
Det foreligger i dag for lite kunnskap om hvordan pågående oppfylling og sikring av bruddet vil
påvirke forutsetningene for å etablere ny vegetasjon. Derfor stiller reguleringsplanen krav til
dokumentasjon ved rammesøknad, der det skal redegjøres for hvordan vegetasjon skal etableres,
plantevalg og plantematerialets opphav. Det skal videre redegjøres for oppbygning av jordvolum
med dybder og sammensetning. Jordprøver av eksisterende masser i Huken skal være en del av
dokumentasjonsgrunnlaget ved rammesøknad.
Dersom det registreres forekomster av fremmede arter, skal masseforflytning rapporteres til
Bymiljøetaten og Bymiljøetatens rutiner for håndtering følges.
Overvann
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan
infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Naturlige flomveier skal bevares. Overvann fra
planområdet skal ikke kunne forårsake flom på tilliggende arealer eller nedstrøms
Alnavassdraget. Dette gir føringer for dimensjonering av gjenåpnet bekk og badedam, og er
viktige prosjekteringsforutsetninger for videre detaljering av bekkeåpningsprosjektet. Ved
søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann,
overflatevann, drensvann og sigevann fra asfaltdeponiet. Valg av løsning skal begrunnes.
I anleggsperioden er det ikke tillatt å slippe urenset vann til Aurevannsbekken, på kommunalt
nett eller annen resipient.
Landskapsplan
Det stilles krav til landskapsplan ved søknad om rammetillatelse. Ettersom opparbeidingen kan
skje etappevis, kan det utarbeides separate landskapsplaner for sør- og nordbruddet. Det stilles
ikke krav til byggeplan for kjøreveg og parkering, ettersom disse tiltakene inngår i
landskapsplanen. Krav til landskapsplanens innhold fremgår av bestemmelsenes punkt 5.9 og
5.10.
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Snøproduksjon
For å sikre gode snøforhold i løypenettet tillates påkobling til eksisterende snøproduksjonsanlegg
i Lillomarka arena. Det stilles krav til at rør for vann og luft skal legges i bakken langs
skiløypetrasé 1. Anlegget vil være en utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg og medfører
ingen nye pumpestasjoner. Det skal benyttes samme vannkilde som er avklart i reguleringsplan
for Lillomarka arena (Badedammen). Begrensninger for vannuttak gitt i bestemmelsenes § 8.1 i
reguleringsplan for Lillomarka arena (S-4871) gjelder. Utvidelsen av anlegget inn i Huken vil
ikke påvirke mengden vann som tas ut per time.
Det tillates oppført faste lansekanoner langs skiløypetrasé 1. I tillegg åpner bestemmelsene for
snøproduksjon i friområde 2, hvor det kan produseres snø for midlertidige snødeponier for
utkjøring til det øvrige løypenettet, samt for snølegging i akebakker og områder for skilek. For
denne delen av snøproduksjonen vil mobile snøkanoner være mest aktuelt.
Støy fra snøproduksjonsanlegg
Støykrav til snøproduksjonsanlegget er innarbeidet i bestemmelsene. Kravene er tilsvarende som
i reguleringsplan for Lillomarka arena (S-4871).
Mineralressurser
Det stilles krav til at tiltak i Hukenområdet skal være reversible for å sikre mineralressursene for
fremtidig utnyttelse. Bestemmelsen videreføres fra Kommuneplanens arealdel for Oslo.
Hensynssone – annen fare (asfaltdeponi)
Risikovurdering og avklaring av forhold knyttet til asfaltdeponiet følger en egen prosess mot
fylkesmannen. Reguleringsplanen skal fortrinnsvis sikre at deponiet og tilhørende infrastruktur
ikke skades som følge av nye tiltak. Det er derfor avsatt en hensynssone over asfaltdeponiet
(hensynssone H390 – annen fare – asfaltdeponi). Alle tiltak innenfor faresonen skal godkjennes
av fylkesmannen før det gis igangsettingstillatelse.
Hensynssone naturmiljø
I planforslaget avgrenses tre hensynssoner for naturmiljø som til sammen inneholder seks
lokaliteter; 5 lokaliteter med middels verdi (C – lokalt viktig), og én lokalitet med stor verdi (B –
viktig). I hensynssonene tillates ikke hogst eller tekniske inngrep. Skilting av blåmerkede stier
tillates gjennom hensynssonen, ettersom dette er små tiltak som ikke truer naturverdiene. Ved ev.
felling av enkelttrær som faller over turstier eller som kan stå i fare for å falle, bør trærne bli
liggende i lokaliteten.
Hensynssone kulturmiljø
Hensynssone kulturmiljø H570_1, omfatter et gruveskjerp vest for Huken, kartlagt av
Byantikvaren ved befaring 21.11.2017, og en kullmile som er en hensynssone som videreføres
fra reguleringsplan for Lillomarka arena (S-4871). Tiltak innenfor hensynssonen som kan
forringe kulturmiljøet tillates ikke. Tiltak som er egnet til å bevare og tilrettelegge for opplevelse
av kulturminnet, kan tillates innenfor hensynssonen etter godkjenning av Byantikvaren.
Hensynssone kulturmiljø H570_2, omfatter rester av tidligere gruvedrift og verdifulle
mineralforekomster i eksisterende bergskjæringer i bruddet. Tiltak innenfor hensynssonen som
kan forringe kulturmiljøet tillates ikke.
Tiltak som er egnet til å bevare og tilrettelegge for opplevelse av de historiske gruvene,
geologiske eller mineralverdier tillates. Ettersom gruvene kan utgjøre en fare dersom de blir
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stående usikret, tillates etablert nødvendige sikringstiltak iht. planbestemmelsenes punkt 1.1.
Sikringstiltak skal godkjennes av Byantikvaren.
Båndleggingssone kulturmiljø
Det er lokalisert to automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, som båndlegges etter
lov om kulturminner. Lokalitetene er to kullgroper knyttet til tidlig jernvinneaktivitet. Inngrep i
grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt
uten dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i
god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.
Bestemmelsesområder
Det er avsatt i alt 2 bestemmelsesområder i planen. Bestemmelsesområde #1 viser avgrensningen
av arealet som er avsatt til terrengsykling. Hva som tillates innenfor arealet fremgår av
planbestemmelsene punkt 5.3. Eksisterende utsprengte fjellhall inngår i bestemmelsesområde #2.
Bestemmelsen sikrer at fjellhallen kan benyttes som lager og garasje for driftskjøretøy, jf.
planbestemmelsenes punkt 10.
Risiko og sårbarhet
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger
planforslaget. Det er avdekket behov for tiltak knyttet til steinsprang fra bergskjæringer som er
innarbeidet i planforslaget.
Uttak av steinmasser gjennom en årrekke har skapt høye bergskjæringer i store deler av
planområdet. I kommuneplan for Oslo er det avmerket hensynssoner for ras- og skredfare
(steinsprang, H310_2). De fleste hensynssonene i kommuneplanen dekkes til med
løsmasseskråninger i løpet av 2018, og vil således ikke utgjøre en risiko etter at bruddet er sikret.
Derimot vil arealer som ikke er avmerket med hensynsone utgjøre en risiko, fordi nye uttak av
steinmasser har skapt nye bergskjæringer. Den justerte sikringsplanen opprettholde enkelte
bergskjæringer for å ivareta forbindelseslinjer ut av uttaksområdet, eller for å sikre geologiskeog mineralforekomster som har kulturminneverdi. I det pågående sikringsarbeidet vil
bergskjæringer som ikke fylles igjen sikres med gjerde.
Det pågående sikringsarbeidet medfører at risikosituasjonen som er vurdert i kommuneplanen er
betydelig endret etter at sikringen av bruddet er avsluttet. Hensynssonene i kommuneplanen er
derfor erstattet av en fellesbestemmelse som gjelder alle arealer innenfor planområdet.
Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring
Farlige terrengformasjoner skal sikres ved driftsavslutning når området blir allment tilgjengelig,
men ettersom tiltak hjemlet i reguleringsplanen kan avdekke nye bergskjæringer eller skape nye
terrengssprang som utgjør fare, stilles krav til sikring i en egen rekkefølgebestemmelse. Før
området tas i bruk skal nødvendige sikringstiltak iht. planbestemmelsenes punkt 1.1 være
etablert.
Plan- og bygningsetatens kommentarer
Eiendom Gnr. 95 bnr. 5 er privat eid og berøres av planforslaget.
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2.4.3 Illustrasjoner av planforslaget
Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke
juridisk bindende.

Figur28 Illustrasjonsplan Huken.
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Sørområdet

Figur 29 Illustrasjonsplan – nærbilde av foreslått utvikling av sørbruddet.

Side 41 av 104

Saksnummer: 201603034 – 43

Nordområdet

Figur 30 Illustrasjonsplan – nærbilde av foreslått utvikling av nordbruddet.
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Perspektiv planområdet

Figur 31 Vinterperspektiv – foreslått utvikling av Huken

Figur 32 Sommerperspektiv – foreslått utvikling av deler av nordbruddet og sørbruddet.
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Sammenstilling planforslaget /Lillomarka arena

Figur 33 Sammenstilling av illustrasjonsplan for Huken og landskapsplan for Lillomarka arena (Hjelnes Consult AS).
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Terrengsnitt

Figur 34 Terrengsnitt. Snittlinjer fremgår av figur 33.
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Figur 35 Terrengsnitt. Snittlinjer fremgår av figur 33.
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Snittlinjer

Figur 36 Snittlinjer.
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2.5 Konsekvenser av planforslaget
2.5.1 Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget
Overordnede planer og mål
Planforslaget er vurdert opp mot følgende overordnete planer og mål:
-

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2020
Kommunedelplan for Alna miljøpark
Områdeløft Ammerud
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen

Planforslaget vurderes å være i henhold til markaloven ved å fremme og tilrettelegge for
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Arealer reguleres i hovedsak til friområder der det åpnes for
tilrettelegging for uorganisert lek, aktivitet og rekreasjon. Med unntak av trasé for rulleski øst i
planområdet, er alle arealer rettet mot allmenn bruk og er ikke forbeholdt enkeltgrupper.
Flerbruksprinsippet vurderes derfor som ivaretatt i planforslaget.
Ved varsel om oppstart ber fylkesmannen om en redegjørelse for at tilrettelegging for eventuelle
kulturaktiviteter ikke tilsidesetter markalovens formål. Planforslaget ivaretar kartlagte
geologiske- og mineralverdier som er en del av områdets kulturhistorie og åpner for
tilrettelegging og formidling av disse verdiene. Dette er tiltak som formidler stedets historie og
vurderes å være i henhold til markaloven. I tillegg har det vært en intensjon med planarbeidet å
sikre nødvendige funksjoner for å kunne gjennomføre midlertidige arrangementer, eksempelvis
festivalen Granittrock som er en lokal musikkfestival på Grorud, men planforslaget i seg selv
innebærer ingen tillatelse for gjennomføring. Slik tillatelse må omsøkes i henhold til vanlige
prosedyrer.
Planforslaget er i henhold til arealformålet grønnstruktur med tilhørende aktivitetssoner i
kommuneplanen.
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2020 gir ikke konkrete føringer for Huken, men
planforslaget følger opp generelle prioriteringer i planen. Det er ikke funnet konflikter med andre
kommunale planer, overordnete mål eller føringer.
Stedsutvikling
Området tilbakeføres til en arealbruk som harmonerer med beliggenheten i Marka, og Huken vil
få en helt annen betydning som aktivitetsområde og møteplass enn området har i dag.
Planforslaget vil redusere tungtransport gjennom Ammerud og Grorud, som begge er
stasjonsnære områder i utvikling. Planforslaget vurderes derfor å ha positive konsekvenser for
utviklingsområder i umiddelbar nærhet til planområdet.
Barn og unges interesser
Planforslaget sikrer at et tidligere lukket område åpnes og blir allment tilgjengelig. Det tillates
etablert leke- og oppholdsarealer og tilrettelegging for aktiviteter som vil bedre barn- og unges
oppvekstmiljø. Tilrettelegging for uorganisert aktivitet vurderes som særlig positivt for barn og
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unge. Planforslaget tilrettelegger ikke for bruk eller aktivitet som vil medføre uønsket trafikk
gjennom boligområder eller på veier forbi skoler eller barnehager.
Et mindre område på ca. 670 m2 reguleres til parkering. I gjeldende regulering er arealet avsatt til
friområde, men er i dag opparbeidet som en gruset plass og brukes som parkeringsareal.
Ettersom planforslaget avsetter i alt 150,92 dekar nye arealer til friområde, vurderes kravet om
erstatningsareal (rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, punkt 5d), som oppfylt
innenfor planområdet.
Landskap
I henhold til kommuneplanen skal Huken gis en naturlig landskapsform, tilføres nødvendige
masser og beplantes. Det har ikke vært ønskelig å legge opp til en bearbeiding av terrenget som
vil medføre flere år med tungtrafikk til og fra Huken, ettersom dette har vært et stort
konflikttema i lokalmiljøet gjennom flere år. Landskapsformen vil derfor være preget av å være
et tidligere uttaksområde. For å kompensere for dette stilles krav til etablering av vegetasjon som
et virkemiddel for å oppnå romlig variasjon og et naturlig preg.
Vegetasjonsetableringen vil gi en betydelig visuell og estetisk oppgradering av området.
Området vil inngå som en del av omgivelsene, både visuelt og funksjonelt, på en helt annen måte
enn i dag.
Planforslagets krav til vegetasjon basert på stedlige arter, og en dempet materialbruk i bygninger,
konstruksjoner og markdekke, vil gi et anlegg som er tilpasset omgivelsene ved inngangen til
Marka. Gjenåpning av Aurevannsbekken vil tilføre positive opplevelseskvaliteter til området,
samtidig som bekkeåpning har positive konsekvenser for naturmangfold og overvanns- og
flomsituasjonen i planområdet.
Turveier, skiløyper, kjørevei og parkeringsplasser tillates opparbeidet med belysning. Det stilles
krav om at belysning skal rettes mot terreng for å redusere lysforurensning til omgivelsene.
Løypene nord for Huken er eksponert mot Ammerud/Grorud, og belyste løyper må påregnes å
bli synlige fra deler av byggesonen. Disse løypene tillates belyst i reguleringsplan for Lillomarka
arena (S-4871). Planforslaget endrer således ikke den situasjonen som allerede er tillatt gjennom
gjeldende regulering.
Plan- og bygningsetatens kommentarer
Planforslaget bedrer situasjonen mht lyspåvirkning på naturmiljø ved at løyper regulert i
Lillomarka arena nord for Huken nå i stedet tillates innenfor Huken-området.
Tilgjengelighet
Et tidligere lukket område åpnes og blir allment tilgjengelig. Planforslaget legger til rette for
koblinger mot Lillomarka arena og eksisterende turvei vest for Huken, og etablerer et nettverk
som gir nye koblinger mellom eksisterende tur- og løypenett. Kombinert med kjøreveien inn i
Huken, som i normalsituasjon er stengt med bom, bidrar planforslaget til økt tilgjengelighet til
Lillomarka arena.
Etablering av rulleskiløype øst i Huken medfører en utvidelse av idrettsaktivitetene i Lillomarka
arena som er rettet mot en mindre brukergruppe. Ettersom rulleski vil være i konflikt med øvrige
brukere etableres en parallell turvei for gående. Dette gir et bredere tverrsnitt for de opparbeidete
løypene på strekningen, noe som vurderes som negativt. Dette må imidlertid veies opp mot
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fordelene ved å utvide eksisterende anlegg for rulleski, som også bidrar til økt tilgjengelighet til
dette anlegget fra Ammerudveien.
Trafikkforhold
Konsekvenser for trafikale forhold er vurdert i eget notat vedlagt planforslaget, se vedlegg 2
trafikk. Avvikling av pukkverksdriften medfører lavere trafikkbelastning og redusert
tungtrafikkandel i Hukenveien, Bergensveien og Ammerudveien. Dette gir en redusert
ulykkesrisiko, men risikoen er vanskelig å tallfeste. Med etablerte skoler, barnehager og
boligområder langs atkomstveiene til Huken vurderes en redusert ulykkesrisiko som en positiv
konsekvens av planforslaget.
Planforslaget inneholder ingen funksjoner som vil medføre økt trafikk til området i en
normalsituasjon. Parkeringsarealer som er avsatt i planen benyttes også i dag til parkering. Ved
eventuelle kultur- eller idrettsarrangementer forutsettes bruk av andre parkeringsanlegg i
området. To store utfartsparkeringer i tillegg til regulert parkeringsanlegg ved Lillomarka arena,
gir en god parkeringsdekning innenfor en radius på 500 meter. Ved store arrangementer må
publikum også påregne å benytte andre transportformer enn privatbil.
Sosial infrastruktur
Tiltaket har ikke konsekvenser for offentlig servicetilbud og utløser ikke behov for økt kapasitet
for skole/barnehage.
Teknisk infrastruktur
Alt overvann skal håndteres åpent og lokalt. Overvann føres til Aurevannsbekken, og det vil ikke
være aktuelt med påslipp til kommunalt nett. Infrastrukturen tilknyttet eksisterende bebyggelse i
Huken rives og håndteres ved driftsavslutningen og berører således ikke reguleringsplanen.
Plan- og bygningsetatens suppleringer
Ny bygningmasse i forbindelse med markastue, visningssenter for geologi og toaletter vil
kreve påkobling til lokalt VA- og strømnett.
Universell utforming
Tilgjengeligheten til sørbruddet er god med relativt flat atkomst. I planområdet for øvrig vil store
terrengsprang styre i hvilken grad turveier og løyper kan opparbeides slik at de blir universelt
tilgjengelige. Veien inn i nordbruddet, som er hovedatkomst til friområde 2, har en maksimal
stigning på 8 %. Stigningsforhold for det planlagte turvei- og løypenettet fremkommer av
vedlegg 6 «Plan og profil løyper og veg».
Kulturminner
Byantikvaren har gjennomført kartlegging i planområdet. Kjente kulturminner innenfor
planområdet er ivaretatt med hensynssoner og båndleggingssoner med tilhørende bestemmelser
som sikrer at verdiene ikke forringes.
Naturmangfold
Som en del av planarbeidet er det gjennomført naturtypekartlegging og kartlegging av fremmede
arter for å følge opp naturmangfoldlovens bestemmelser. Kartlagte naturtypelokaliteter innenfor
planområdet avsettes som hensynssone bevaring naturmiljø (H560), og sikres mot hogst og
varige inngrep gjennom planforslagets bestemmelser. Planforslaget er vurdert til ikke å være i
konflikt med prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.
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Det vil bli noe inngrep i eksisterende skogsområder nord for Huken som følge av tilrettelegging
for skiløype rundt det tidligere uttaksområdet. Området innehar ikke naturverdier som gir
grunnlag for å avsette området til hensynssone naturmiljø. Planforslaget legger opp til et langt
mindre inngrep i dette området enn det som åpnes for i gjeldende regulering.
Gjenåpning av Aurevannsbekken, iht. prinsipper i vedlegg 3 Vassdrag og overvann, vil
gjenskape et tidligere vannmiljø i det tidligere pukkverket. Videre vil etablering av vegetasjon i
tidligere uttaksområder, herunder ulike vegetasjonstyper med stedegne arter, bidra til en
reparasjon av området som i dag er sterkt preget av pukkverksdriften. Tiltakene vil være en
positiv konsekvens av planforslaget.
Natur- og ressursgrunnlaget
Huken er registrert i Norges Geologiske undersøkelse (NGU) sin pukkdatabase som nasjonalt
viktig. I henhold til innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning er det innarbeidet krav i
planbestemmelsene om at alle tiltak i Huken skal være reversible for å sikre mineralressursene
for fremtidig utnyttelse. Mineralressursene i planområdet vurderes som ivaretatt.
Miljøfaglige forhold
Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for avrenning og overvannsproblematikk, ved
at det etableres vegetasjon på områder der det i dag er åpne jord- og mineralske masser.
Jordpartikler bindes opp av ny vegetasjon slik at erosjonsrisiko og avrenningsproblematikk
reduseres.
Risiko- og sårbarhet
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planforslaget. Konklusjonen er gjengitt her.
Sikring mot skred og steinsprang
ROS-analysen har avdekket behov for sikring av bergskjæringer, gruvesjakter, bergtunnel
gjennom tverrveggen og eventuelle terrengsprang i planområdet. Nødvendige sikringstiltak er
sikret i bestemmelsene både som dokumentasjonskrav til rammesøknad, jf. planbestemmelsenes
punkt 1.1, og gjennom rekkefølgebestemmelse med krav til etablering av sikringstiltak før
området tas i bruk, jf. planbestemmelsenes punkt 11.
I områder avsatt som hensynssone kulturmiljø vil det være nødvendig å etablere sikringstiltak.
Planforslaget åpner for at slike tiltak kan etableres etter godkjenning fra Byantikvaren, jf.
planbestemmelsenes punkt 7.3.2.
I plankartet avsettes romslige byggegrenser slik at bebyggelse kan plasseres iht. sikkerhet mot
skred, jf. TEK 17 §7. Eksakt plassering av bebyggelse må avklares i byggesaken når det endelige
terrenget etter avsluttet sikring er kjent.
Tiltak innarbeidet i plankart og bestemmelser vil redusere risikoen for skred til et akseptabelt
nivå.
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Sikring mot flom
Risikoen for flom er knyttet Aurevannsbekken. At bekken ligger i rør under deler av
planområdet øker risikoen. Planforslaget åpner for gjenåpning av Aurevannsbekken og
etablering av badedam i sørbruddet. Eksisterende harde flater skal vegeteres med trær og større
gressarealer. Dette er tiltak som i seg selv vil redusere risikoen for flom, ved å forsinke vannet
ved større flomhendelser, samtidig som graden av infiltrasjon vil øke.
Planforslaget stiller krav til at overvann skal håndteres åpent og lokalt, og at det skal settes av
tilstrekkelig areal slik at overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Ved
rammesøknad skal det redegjøres for behandling av alt overvann, jf. planbestemmelsenes punkt
1.7.
I Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo (Oslo kommune 2015), anbefales det at det
avsettes areal rundt vannstrengen med vegetasjonsdekke, som kan oversvømmes opptil en 10årsflom. Dette vil være tilfelle i områdene rundt den gjenåpnede Aurevannsbekken. Planområdet
er stort og det vil være tilstrekkelig plass til å opparbeide nødvendige tiltak for å unngå
flomhendelser og uønsket påvirkning av Alnavassdraget nedstrøms for Huken-området.
I plankartet avsettes romslige byggegrenser slik at bebyggelse kan plasseres iht. sikkerhet mot
flom, jf. TEK 17 §7. Eksakt plassering av bebyggelse må avklares i byggesaken når
forutsetningene for gjenåpning av Aurevannsbekken er avklart.
Tiltak innarbeidet i plankart og bestemmelser vil redusere risikoen for flom til et akseptabelt
nivå.
Økonomiske konsekvenser
Oslo kommune står ansvarlig for gjennomføring av planen, gjennom bevilgninger over
kommunens budsjetter. Det er utarbeidet et kostnadsestimat for tiltak som inngår i planforslagets
illustrasjonsplan med en nøyaktighet +/- 25 %. Planforslaget inneholder flere
usikkerhetsmomenter som preger kostnadsoverslaget. Kalkyleresultatet viser at forventet kostnad
er estimert til 135 mill. kr. Kostnadsoverslaget er foreløpig og er ikke kvalitetssikret.
Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer
Reguleringsplanen som legges ut til offentlig ettersyn gir kun rammer for fremtidig
utvikling. Planen innebærer ikke at noen tiltak må eller skal bygges på et gitt tidspunkt.
Planforslaget legger til rette for en utvikling over tid. 135mill. kr er derfor ikke
nødvendigvis endelig estimat. Dette vil være helt avhengig av når, hvordan, omfanget av og
hva som opparbeides. De ulike tiltakene som foreslås er avhengige av økonomiske
bevilgninger for å kunne gjennomføres. Planforslaget har ingen rekkefølgekrav som binder
kommunen økonomisk.

3 Medvirkning
3.1 Workshop
Den 27.05.2014 ble det avholdt en workshop på Ammerud skole i forbindelse med utarbeidelse
av mulighetsstudie for Huken. Lokale organisasjoner, foreninger og lokalpolitikere deltok.
Temaet for møtet var etterbruk av Huken og hvilke aktiviteter og funksjoner som lokalmiljøet
ønsket etablert i området. Innspillene er oppsummert nedenfor.
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3.2 Grorud bydelsutvalg
Grorud bydelsutvalg behandlet mulighetsstudiet den 19.06.2014 og vedtok bl.a. følgende
hovedpunkter og ønsker for planarbeidet med Huken:





Målgruppen må være bydelens befolkning
Området bør utvikles og programmeres slik at bruken ikke fører til økt biltrafikk
Det skal ikke legges til rette for støyende motorbaserte aktiviteter
Lavterskeltilbud, tilgjengelighet for alle
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Kombinasjon av natur, friluftsliv, idrett og kultur
Åpning av bekk, skape rekreasjonsområde, café og sanitæranlegg
Området bør kobles mot utviklingen av Lillomarka arena

Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer
Mulighetsstudien fra 2014 ble revidert i 2015. Mer informasjon om dette står beskrevet i
kapittel 2.1 Bakgrunn. Både mulighetsstudiet fra 2014 og 2015 ligger vedlagt.

3.3 Åpent møte Ammerud skole
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid ble det avholdt åpent møte på Ammerud
skole 27.04.2017. Etter møtet ble det åpnet for innspill fra publikum. Innspillene er oppsummert
her:
1. All gammel asfalt ut
2. Ønske om åpen befaring i pukkverket
3. Start utredning av bekkeåpning (komplisert)
4. Fjellhallen til museum
5. Reetabler bom ved overgang Ammerudveien og Hukenveien (kan åpnes for buss)
6. Huken skal ikke bli parkeringsplass for arenaen
7. Tilbakestilles til natur
8. Et flott område for akebakke i tilknytning til Lillomarka Arena og flott for skoleklasser
9. Bevare bekkeløpet
10. Tilbakeføring til natur! – på vegne av «vanvittig mange».
11. Naturområdet må vernes. Bevar gammelskogen (området nord for bebyggelsen nord for
Hukenveien).
12. Gjerdet på sør og vestsiden må fjernes 1/1-19
13. Klatring
14. Parkering til Lillomarka arena og 2 km skiløype
15. Fjellhallen i sør bør inneholde et «museum» (i alle fall infotavler mm) og geologien i
området, om gruvedriften og om pukkverkets historie.
16. Flytte Oslo kommunes utskyting av nyttårsraketter til Huken ved midnatt. Fest!
17. Idrett, aktivitet
18. Vinteraktivitet

3.4 Andre møter
Det avholdt møter med Lillomarka skiklubb og Lillomarkas venner i løpet av planprosessen. I
tillegg er det avholdt orienteringsmøter med Bymiljøetaten. Bydel Grorud har vært representert
på møter i prosjektgruppa.
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3.5 Innspill ved varsel om oppstart
3.5.1 Liste over forhåndsuttalelser
1. Bymiljøetaten, Oslo kommune - 06.06.2017
2. Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune - 06.06.2017
3. Byantikvaren, Oslo kommune - 23.06.2017
4. Norges vassdrags- og energidirektorat - 24.04.2017
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus - 23.05.2017
6. Direktoratet for mineralforvaltning - 24.05.2017
7. Grorud MDG - 01.06.2017
8. Rødt Grorud - 24.05.2017
9. Norges idrettsforbund ved Oslo idrettskrets - 02.06.2017
10. Lillomarka skiklubb/Oslo skiskytterlag v/Mobakken - 01.06.2017
11. Lillomarka skiklubb v/ Gudbrand Bakke - 02.06.2017
12. Oslo og omland friluftsråd - 01.06.2017
13. Lillomarkas venner - 02.06.2017
14. Breisjøgrenda Interesselag - 18.05.2017
15. MC Entusiasts - 11.05.2017
16. Vera Leknes - 19.05.2017
17. Huken Arena Team v/ Per Kr. Holth og Thor Johnsen - 08.05.2017
18. Egil Bendiksen - 02.06.2017
19. Darshan Kirupamurthy - 02.06.2017
20. Erik Morset - 06.06.2017
21. Heidi Trøen - 02.06.2017
22. Johannes Hanto - 31.05.2017
23. Kowshala Pulendran - 02.06.2017
24. Per Holth
25. Randi Werner-Erichsen - 02.06.2017
26. Ravinea Manotheepan - 02.06.2017
27. Stopp Huken – Vern Marka v/ Erik Grønvold - 02.06.2017
28. Tron Hummelvoll - 30.05.2017
1. Bymiljøetaten, Oslo kommune
Bymiljøetaten (BYM) ser det som viktig å sikre fleksibel reguleringsplan med vektlegging av
synergier med Lillomarka arena. Ved idrettstilrettelegging, f.eks. klatring og sykling, må det
gjøres for alle nivåer i samarbeid med de respektive forbund. Etablering av dam og bekkeåpning
må vurderes, herunder egnet miljø for sandsvaler. Planteliste skal godkjennes av BYM og
badedam må utredes av VAV og BYM. Rensebasseng må vurderes av fagpersoner i etatene.
Forslagsstillers tilsvar
Premisser for badedam utredes i planarbeidet og oppsummeres i eget notat som følger
planforslaget. BYM og VAV får vurdere dette ved offentlig ettersyn. Behov for rensebasseng
følger egen prosess mot Fylkesmannen.
Koblinger mot Lillomarka arena ansees som et sentralt punkt i planarbeidet. Gjennom
planforslaget søkes tilrettelegging for et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle uavhengig av
ferdigheter og nivå. Øvrige innspill tas til etterretning.
I brev datert 06.06.2017 uttaler dessuten Bymiljøetaten, Oslo kommune at
Det er viktig å sikre en fleksibel reguleringsplan for natur- kultur og idrettsopplevelser.
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Det skal gjennomføres systematisk kartlegging av alle svartelistede arter. Miljødivisjonen har
laget en plan for bekjempelse. Det skal rapporteres hvilke tiltak som har blitt gjennomført for
hver enkel art og lokalitet, datoer for utførte tiltak og mengde planter før og etter utførte tiltak.
Tiltakene bør gjennomføres så lenge driften av pukkverket pågår og minst tre år etter
ferdigstillelse av anlegget.
Plan- og bygningsetatens kommentar






Planforslaget ivaretar i hovedsak naturopplevelser, i noen grad idrettsopplevelser, men
liten grad kulturopplevelser.
Det er viktig at idrettstilrettelegging gjøres for alle nivåer i samarbeid med de respektive
forbund.
I planforslagets reguleringsbestemmelser er det tatt inn en egen bestemmelse for
fremmede arter.
PBE forutsetter at forslagstiller har vurdert egnet miljø for sandsvaler og annet biologisk
mangfold.
Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan vegetasjon skal etableres,
plantevalg og plantematerialets opphav.

2. Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
Offentlige ledninger:
Dersom de tilkoblede byggene skal frakobles ledningsnettet, må stikkledningene frakobles og
tilkoblingspunkt på offentlig ledning sikres. Bygningstiltak nærmere enn 2 meter fra kommunal
ledning tillates ikke. Tiltak nærmere enn 4 meter må vurderes av Vann- og avløpsetaten.
Bekkeåpning:
Vann- og avløpsetaten anbefaler bekkeåpning slik varslingsbrevet beskriver at planen skal
tilrettelegge for. Bekkeåpning foreslås tatt med i en rekkefølgebestemmelse i planen.
Overvannshåndtering:
Overvannet i området må tas hånd om lokalt og åpent slik at vannets naturlige kretsløp
overholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. Det forutsettes etablert en egen
reguleringsbestemmelse for overvannshåndtering som sikrer kravene.
Forslagsstillers tilsvar:
Eksisterende bebyggelse i Huken vil rives i forbindelse med avslutning av pukkverksdriften.
Frakobling og sikring av tilkoblingspunkt til offentlig ledning håndteres i denne fasen og
vurderes ikke som en del av arbeidet med reguleringsplanen.
Bekkeåpning som rekkefølgebestemmelse vurderes i planarbeidet. Krav til overvannshåndtering
sikres i planbestemmelsene.
I brev datert 06.06.2017 uttaler dessuten Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune at
Ved regulering og senest ved søknad skal det utføres ROS-analyse som dokumenterer at
renningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. Vannkvaliteten må sikres i
både anleggsfase og utenom.
Plan- og bygningsetatens kommentar
 PBE forutsetter at frakopling og sikring av tilkoblingspunkt til offentlig ledning håndteres
i byggesaken i forbindelse med avslutning av pukkverksdriften.
 Overvannshåndtering er sikret i egen bestemmelse. Det er også sikret at det ikke skal
slippes urenset vann til Aurevannsbekken, på kommunalt nett eller annen resipient.
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Bekkeåpning er en suksessfaktor for prosjektets mulighet for rekreasjon. Til opplysning
har ikke planforslaget lagt inn bekkeåpning inn som en rekkefølgebestemmelse.

3. Byantikvaren, Oslo kommune
Bergverksdrift og gruver er en viktig del av Groruds historie og kulturelle identitet. Gruvene i
Huken pukkverk bør bevares både av geologiske- og kulturminnehensyn. Gruvene bør brukes
som en ressurs i utviklingen av Huken. Gruvene i Huken bør reguleres med hensynsone bevaring
kulturmiljø. Byantikvaren krever på bakgrunn av dette en arkeologisk registrering av
planområdet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 9 –
undersøkelsesplikten, før det kan gis en endelig uttalelse i saken.
Forslagsstillers tilsvar:
I planarbeidet vil det etterstrebes å bruke bergverkshistorien og de geologiske verdiene i Huken
som en ressurs for etterbruken. Gruver i Huken reguleres med hensynssone. Byantikvaren har
gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet før planforslaget ble ferdigstilt.
Plan- og bygningsetatens kommentar
 Bergverksdrift og gruver er en side ved Groruds historie og identitet.
 Det er gjennomført en kartlegging av geologiske verdier og kulturminner (gruver,
mineraler med mer) som ønskes ivaretatt. Se rapport «Geologiske verdier» som ligger
vedlagt planforslaget.
 Det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet. Rapport ligger vedlagt
planforslaget og heter «arkeologisk registrering BYA».
4. Norges vassdrags- og energidirektorat
Henviser til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar. På grunn av store
saksmengder har NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn.
Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut
og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på
tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å
påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. NVE vil normalt gi tilbakemelding og informere
kommunen/tiltakshaver i de tilfeller vi ikke har vurdert planen ved offentlig ettersyn. NVEs
sjekkliste vedlagt innspillet.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Huken har vært et pukkverk og skal omreguleres til Marka. Området kommer til å få store
terrengforskjeller, hvor landskapsrommene er skålformet. Det er liten infiltrasjonsevne i grunnen
i dag. Eksisterende fjellvegger har i dag en høydeforskjell på opptil 40 m. I forbindelse med
sikringsarbeidet vil de fleste skråningene få en stigningsgrad på 1:2, noe som gir lav
infiltrasjonsevne. Aurevannsbekken ligger per i dag i rør og reguleringsplanen åpner for at denne
kan åpnes. Reguleringsplanen sikrer at overvannet skal håndteres åpent og lokalt i hele
planområdet. Planområdet er på 348 daa, og har utfordringer knyttet både til terreng, fyllinger og
overvann.
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen har ingen merknader på nåværende tidspunkt i planprosessen utover våre
forventninger til planarbeidet slik beskrevet i brev med tillatelse til oppstart datert 22.02.2016,
der Fylkesmannen forutsetter at planarbeidet gjør rede for:
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At flerbruksprinsippet blir ivaretatt
At aktivitet som har behov for tilrettelegging har et behov for areal og topografi som gjør
det naturlig at det bør plasseres i marka
Trafikksituasjon og parkering
Behovet for nødvendige bygg og anlegg. Fylkesmannen stiller seg svært kritisk til
idrettshaller og større idrettsanlegg
Dersom det skal kunne legges til rette for kulturaktiviteter må det vises at dette ikke vil
tilsidesetter markalovens formål.

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no).
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Planen skal bygge opp under aktiviteter som kan bidra til å oppfylle markalovens formål om
«friluftsliv, naturopplevelse og idrett». Av tillatelsen gitt av Fylkesmannen fremgår det at de
anser at Huken pukkverk er i en spesiell situasjon da området i dag er sterkt preget av
menneskelig aktivitet og ikke har spesielle naturkvaliteter, noe som gir mer handlingsrom enn
hva som hadde vært tilfelle dersom området hadde vært urørt.
6. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
DMF viser til protokoll fra meklingsmøtet 26. november 2014 vedr. innsigelser til kommuneplan
for Oslo (vedlagt). Konklusjonen fra meklingsmøtet var: "Under forutsetning av at Oslo
kommune vedtar følgende tilføyelse i bestemmelsen § 10 nr 7 etter 2. punkt: "Tiltak i
Hukenområdet skal være reversible for å sikre mineralressursene for fremtidig utnyttelse." –
frafaller Direktoratet for mineralforvaltning sin merknad med innsigelses tyngde."
DMF stiller derfor krav om at bestemmelsen i kommuneplanen videreføres i reguleringsplanen
for Huken. DMF ser det som positivt at større tiltak innenfor planområdet ikke skal
gjennomføres. Dette kan på lengre sikt muliggjøre senere uttak og hindre at ressursen båndlegges
ytterligere.
Forslagsstillers tilsvar:
Bestemmelsen fra kommuneplanen tas inn i planforslaget. Planforslaget legger ikke opp til større
tiltak og er i samsvar med DMFs ønsker.
Plan- og bygningsetatens kommentar
PBE forutsetter at dette er ivaretatt ved at forslagsstiller har lagt inn bestemmelsen fra
kommuneplanen.
7. Grorud MDG
Miljøpartiet De Grønne, Grorud, ønsker aktiviteter som ikke genererer biltrafikk, men heller
fokus på gange, sykkel og kollektivtransport. De ønsker at Huken i størst mulig grad tilbakeføres
til naturen. Tilrettelegging av turstier, gangveier, bekkefall og eventuell tilrettelegging for
klatring vil være aktuelle aktiviteter. Viktigste målgruppe vil være beboere på Ammerud,
Grorud, Romsås og Rødtvet.
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Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet samsvarer med intensjonene i planen.
Plan- og bygningsetaten kommentar
Innspillet samsvarer med intensjonen i planen. Beboerne på Ammerud, Grorud, Romsås og
Rødtvet er viktige målgrupper, men også beboere i Groruddalen og befolkningen i Oslo generelt.
8. Rødt Grorud
Ønsker ingen tilrettelegging for aktiviteter som genererer biltrafikk, men tilrettelegging for
gående og syklende og etablering av trygg sykkelparkering. Ønsker at Aurevannsbekken åpnes
gjennom området, gjerne tilrettelagt med kulper som gjør at fisk kan trives. Gjerne utsetting av
fisk. Det har tidligere vært elvemusling i området. Kanskje mulig å få tilbake?
Stier og forbindelse til omkringliggende skogsområder må være en forutsetning. Huken er en del
av Marka og bør ikke bli en park. Blomstereng framfor plener på åpne områder. Ved beplanting
brukes stedegne planter. Ingen svartelista planter.
Hundeeiere i bydelen har etterlyst inngjerdet friområde for hund. Dette må kunne opparbeides i
Huken. Skogen som i årevis har fått stå uberørt mellom bruddkant og gjerdet rundt Huken har
stor naturverdi og bør bevares.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet samsvarer med intensjonene i planarbeidet. Flere forslag har en detaljeringsgrad som
ikke nødvendigvis er tema i en reguleringsplan. I planarbeidet vil det etterstrebes at det ikke
oppstår konflikt mellom planforslaget og de tiltak som nevnes i innspillet.
Rødt Grorud uttaler også i brev datert 24.05.2017 at
Huken igjen skal bli en del av Lillomarka til glede, bruk og nytte for lokalbefolkningen.
Planforslaget skal tilrettelegge for aktiviteter som klatrevegg og lignende.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet samsvarer med intensjonene i planarbeidet. Planen åpner opp for sykkelparkering,
åpning av Aurevannsbekken, bruk av stedsegne planter. Planen legger opp til forbindelseslinjer,
men terrengforskjellene gjør det vanskelig å sikre gode forbindelser i øst-vest retning og også
nordover fra nordbruddet. Planen sikrer ikke inngjerdet område for hund. Til opplysning er det
etablert et område for hund i Lillomarka arena. Det er kartlagt aktuelle klatrevegger, se vedlegg
«Vurdering av berskjæringer». Sikringsarbeidet har beholdt to klatrevegger, og
planbestemmelsene sikrer at egnede fjellvegger kan brukes for klatring.
9. Norges idrettsforbund ved Oslo Idrettskrets
Området er godt egnet til både idretts- og friluftslivsformål. Det er allerede gjort store
naturinngrep at det også bør kunne tillates mer tradisjonelle idrettsanlegg. Ber om at
lokalidrettens behov blir spesielt hensyntatt og at Oslo kommunes Behovsplan for idrett og
friluftsliv ligger til grunn for kommende behovsanalyser.
Forslagsstillers tilsvar
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for idrett, friluftsliv og kulturopplevelser. Planen
vil tilrettelegge for idrett som naturlig hører hjemme i Marka, jf. markaloven og Fylkesmannens
føringer for planarbeidet. Intensjoner og prioriterte tiltak i Behovsplan for idrett og friluftsliv er
lagt til grunn for planarbeidet.
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Plan- og bygningsetatens kommentar
Planforslaget legger blant annet opp til ski, rulleski, sandvolleyballbane, BMX-sykling,
treningsapparater og klatring. PBE mener at planforslaget bør åpne for tilrettelegging for flere
typer idretter som følger de rammer som er satt. PBE ønsker i høringsrunden innspill til hvilke
idretter det er behov for å tilrettelegge for.
10. Lillomarka skiklubb/Oslo skiskytterlag v/Mobakken
Lillomarka skiklubb ønsker dialog om å etablere løyper i pukkverket, samt kobling mot løypene
fra tennisbanen til Breisjøen. Løypestandard bør ha tilsvarende standard som i Lillomarka arena
med asfalt, lys og mulighet for snøproduksjon. Det er ønskelig med utfartsparkering i pukkverket
med tilknytning til Lillomarka arena. Skiklubben savner tilrettelagt sykkelsti/gangvei fra
Ammerud T-bane til pukkverket uten parkering langs veien, for å kunne komme til anlegget med
sykkel/rulleski.
Forslagsstillers tilsvar:
Skiklubben vil involveres i planarbeidet både når det gjelder standard på fremtidige skiløyper og
mulige traséer. Det er ikke en intensjon med planarbeidet å tilrettelegge for økt parkering utover
dagens tilbud, ettersom dette kan gi uønsket trafikk gjennom boligområder. Parkeringsbehovet til
idrettsanlegget i Lillomarka arena skal i utgangspunktet være dekket i reguleringsplan for
Lillomarka arena (S-4871).
Atkomst til Huken fra Ammerud T-bane ligger utenfor det som behandles i dette planarbeidet og
må løses i en annen plan.
Plan- og bygningsetatens kommentar
PBE mener at skiklubben bør involveres i planarbeidet. For Lillomarka skiklubb/Oslo
skiskytterlag v/Mobakken resterende innspill, se forslagsstillers tilsvar.
11. Lillomarka skiklubb v/ Gudbrand Bakke
Slutter seg til forslagene til Øyvind Mobakken. Etablering av løypenett i pukkverket vil bli
betydelig billigere enn opprinnelig plan nord for pukkverket. Parkeringsarealet for Lillomarka
arena vil bli alt for lite ved store framtidige arrangement.
Forslagsstillers tilsvar
Se forslagstillers tilsvar til foregående merknad (10. Lillomarka skiklubb/Oslo skiskytterlag
v/Mobakken).
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se PBEs og forslagstillers tilsvar til foregående merknad (10. Lillomarka skiklubb/Oslo
skiskytterlag v/Mobakken).
12. Oslo og omlands friluftsråd
Forutsetter at eksisterende natur ivaretas og at området får et grønt preg. Det bør tilrettelegges
for aktiviteter innenfor markalovens rammer. Friluftsrådet informerer om deres konsept
«Friluftsport» som er et godt tilrettelagt område med friluftsaktiviteter for en bred målgruppe ved
en innfallsport til Marka.
Forslagsstillers tilsvar
Eksisterende naturområder kartlegges og ivaretas. Det tilrettelegges for aktiviteter i tråd med
Fylkesmannens føringer for planarbeidet. Friluftsport er et aktuelt konsept i Huken som vurderes
i det videre planarbeidet.
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Oslo og omlands friluftsråd uttaler også i brev datert 01.06.2017
Vi mener at det for en Friluftsport i Groruddalen, vil være naturlig å vektlegge den lokale
befolkningens spesielle behov.
OOF har tillit til at lagringen av asfalt i planområdet behandles på en tilfredsstillende måte, slik
at det ikke går ut over mulighetene for å skape et nytt flott grøntområde i Markas randsone som
er til glede for byens befolkning, og som sikrer at områdets vassdrag og omgivelser ikke utsettes
for forurensning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagsstillers kommentar. En friluftsport er en viktig arena for å senke terskelen slik at flere
kan delta og engasjere seg i friluftslivet. Huken har et stort potensiale til å fungere som en
friluftsport, og valg av aktiviteter bør derfor tilpasses befolkningens behov og ønsker innenfor
rammene som er satt. PBE mener at dette hensynet må sikres bedre i planen. Fylkesmannen har
tillatt lagring av asfalt i planområdet. Reguleringsplanen har markert asfaltmassene med
hensynssone/faresone «asfaltdeponi». Alle tiltak innenfor faresonen skal godkjennes av
Fylkesmannen før det gir igangsettingstillatelse.
13. Lillomarkas venner
Lillomarkas venner ønsker å bevare eksisterende skogsområder innenfor planområdet.
Skogsområdene nord for Huken, der løypenettet for Lillomarka arena er regulert, samt
skogsområder innenfor gjerdet vest for pukkverket nevnes spesielt, både som mulige verdifulle
naturtyper og turområder. Det regulerte løypenettet nord for Huken foreslås flyttet ned i Huken,
slik at skogsområdet nord i planområdet kan reguleres til naturområde.
Lillomarkas venner ønsker Aurevannsbekken gjenåpnet med mulighet for etablering av
badedam. De ønsker også Ammerudveien i bru over bekken. Andre ønsker for området er
klatrevegger, bål og grillplasser, ake- og skibakker og etablering av vegetasjon og formidling av
geologiske verdier.
Lillomarkas venner ønsker ikke aktiviteter til Huken som er i strid med markaloven eller som
genererer mye trafikk eller støy.
Forslagsstillers tilsvar
I planarbeidet vil det gjennomføres en naturtypekartlegging for å avdekke verdifulle naturtyper,
herunder skogsområder. Betydningsfulle naturverdier som bør bevares vil bli regulert med
hensynssone naturmiljø med tilhørende bestemmelser. Som en del av planarbeidet vil det også
utredes mulige løypetraséer som kan erstatte regulert løypenett nord for Huken.
Gjenåpning av bekken med mulighet for etablering av badedam vurderes i planarbeidet. Større
endringer i Ammerudveien/Hukenveien, herunder etablering av ny bru over Aurevannsbekken,
må vurderes i et eget planarbeid som tar for seg hele Ammerudveien og Hukenveien. Øvrige
innspill vurderes å være i henhold til intensjonene i planarbeidet.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Betydningsfulle naturverdier er i planforslaget regulert med hensynssone. Løypenettet nord for
Huken er i planforslaget tatt ut, og erstattet med naturformål. Planforslaget åpner for å kunne
gjenåpne Aurevannsbekken med etablering av badedam. Ammerudveiens kryssing av
Aurevannsbekken er ikke en del av planområdet.
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14. Breisjøgrenda Interesselag
Etterbruken av Huken bør i størst mulig grad bidra til tilbakeføring til naturen. Større
idrettsanlegg vil være ugunstig for nabolaget pga. økt trafikk og det vil være til hinder for en
tilbakeføring til naturen. Ønsker en forsiktig tilrettelegging for bruk av bydelens beboere. Det
advares mot å etablere kommersielle aktiviteter i Huken.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet samsvarer med intensjonene bak planarbeidet og tas til etterretning.
Breisjøgrenda Interesselag uttaler også i brev datert 18.05.2017 at
Stier som leder inn i Marka, med sykkeltraséer og skiløyper, akebakker, bål- og grillplasser som
tilbyr muligheter for sosiale sammenkomster og bruk av området til friluftsliv for lokale skoler
og barnehager er ønskelig. Åpning av Aurevannsbekken er også veldig velkomment. Tiltakene
bør være til glede for bydelens egne beboere.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet samsvarer med intensjonene til planarbeidet.
15. MC Entusiasts
Støtter planen om å tilbakestille Huken til grøntområde for dalens befolkning. Ønsker at dagens
parkeringsplasser opprettholdes eller at tilsvarende kapasitet sikres. Ber om å bli involvert i
utforming av atkomst til sin eiendom (Hukenveien 31).
Forslagsstillers tilsvar
Planens intensjon er å tilbakeføre Huken til et grøntområde. Det er ikke en intensjon å øke antall
parkeringsplasser, men planforslaget vil ta utgangspunkt i dagens parkeringskapasitet. Grunneier
vil bli informert og kan komme med synspunkter dersom atkomstforholdene til eiendommen
endres.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagstillers kommentar
16. Vera Leknes
Ønsker området tilbakestilt til natur. Positive til akebakke, bålplass og tursti langs den åpnede
bekken. Ønsker ikke stor bortgjemt parkeringsplass.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet er i samsvar med intensjonene for planarbeidet og tas til etterretning.
Vera Leknes uttaler også i brev datert 19.05.2017 at
Ser for oss en åpen elv med tursti gjennom området.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet er i samsvar med intensjonene til planarbeidet.
17. Huken Arena Team v/ Per Kr. Holth og Thor Johnsen
Innspill mottatt i eget møte med Huken Arena Team, som leverte en skisse av «Huken
friluftsport» med flerbrukshall på 13 800 m2, opplevelser og kulturhus hvor de enkelte byggene
og aktivitetene kan etableres. Innspill om etablering av varmesentral med geotermisk energi.
Forslagsstillers tilsvar
Markaloven og fylkesmannens føringer for planarbeidet legger begrensninger for hvilke
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aktiviteter som kan etableres i Marka. I kommuneplanens arealdel for Oslo er Huken avsatt til
grønnstruktur. En flerbrukshall vil derfor være i strid med gjeldende planer og føringer for
planarbeidet. Planen kan åpne for aktiviteter som naturlig hører hjemme i Marka og tilrettelegge
for aktiviteter rettet mot bydelens innbyggere. Forslagsstiller mener flerbrukshaller fortrinnsvis
bør lokaliseres sentralt ved knutepunkt, slik ny flerbrukshall ved Grorud Idrettspark legger opp
til. Når det ikke etableres større anlegg eller bebyggelse, vil det være lite hensiktsmessig å
etablere en varmesentral i Huken.
17. Huken Arena Team v/ Per Kr. Holth og Thor Johnsen uttaler også i møte datert
08.05.17 at
Groruddalen trenger et fyrtårn, noe som samler og markerer området.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagsstillers kommentar. Nå som Huken transformeres fra et pukkverk til grønnstruktur
åpner det opp for at området blant annet kan fungere som møteplass, friluftsport, naturpark og
aktivitetsområde. Transformasjonen skal forhåpentligvis bidra til noe positivt for lokalmiljøet.
Planen åpner for at det kan bygges markastue og visningsenter for geologiske verdier i
sørbruddet.
18. Egil Bendiksen
Ønsker å ta vare på det som fortsatt finnes av «intakt» natur i randsonen av dagens pukkverk, og
som har spesielle biologiske verdier eller opplevelsesverdier.
1) En nyregistrert naturtypelokalitet ligger nedenfor Lillomarka Arena. Lia mellom Hukenveien
og Lillomarka arena er gammelskog, som tidligere lå innenfor nedlagte Oslo pukkverk.
Sistnevnte pukkverksareal er yngre lauvsuksesjon og deler gammelskogsområdet i to.
2) Aurevannsbekken danner en markert liten bekkekløft fra gjerdet i nord, der bekken
krysser/forlater turveien til Breisjøen og ned til pukkverkområdet. Kløfta er intakt med mye
gammelskog.
3) Ved turveien fra Hukenveien vest for pukkverket, er det et parti med fin, gammel mose- og
lyngrik gammel granskog, som kan være spart mot hogst siden det lå på innsida av
pukkverkgjerdet. Det vil være positivt om skogen blir spart mot hogst. Det kan til og med bli et
fint naturlig lekeområde for barn innenfor aktivitetsområdet (evt. lavvoer etc. i «storskogen»).
4) Påpeker betydningen av at det kun blir tilført rene jordmasser, jf. Lillomarka Arena, der
gjenfyllingsmassene har hatt med seg masse blindpassasjerer i form av frø og plantedeler, av et
stort antall svartelistearter. Slike arter kan også spre seg inn i nærliggende naboområder og delvis
erstatte noen av de naturlige artene. Dessverre kan man uansett nå få det problemet at
svartelistearter herfra også vil kunne spre seg til rene masser av naken jord inn i Huken
pukkverk.
Forslagsstillers tilsvar
Registrering av eksisterende naturverdier og håndtering av fremmede arter er et viktig
utredningsarbeid som inngår i planarbeidet. Det gjennomføres feltregistreringer av fagkyndig
biolog. Deler av lokalitetene som nevnes i merknaden ligger utenfor planområdet, og kan ikke
sikres i planen for Huken. Nye tiltak som behandles i planarbeidet vil i første rekke omfatte tiltak
innenfor bruddkanten. Eksisterende naturområder vil i liten grad bli berørt.
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Plan- og bygningsetatens kommentar
Det er gjennomført registreringer av naturverdier, se vedlegg «Naturverdier». Det er lagt inn
hensynssone – bevaring naturmiljø i reguleringskartet. Forslagsstiller har i planarbeidet kartlagt
forbindelseslinjer som de mener er mest hensiktsmessige for området. PBE spør BYM om de til
offentlig ettersyn mener at det må sikres en bestemmelse som sier at det kun skal tilføres rene
jordmasser.
19. Darshan Kirupamurthy
Ønsker at det etableres tiltak som volleyballbane, grillplass, hengebru mellom de to høyeste
punktene i området, bakke tilrettelagt for aking, info stasjon/oppslagstavle som forteller om
historien til området og geologien i området, gapahuk, sykkelstier. For å redusere trafikk kan 62
bussen erstattes med 31 bussen.
Forslagsstillers tilsvar
Kommuneplan for Oslo, Markaloven og fylkesmannens uttalelse til planarbeidet legger
begrensninger for hvilke aktiviteter som kan etableres i Marka. De fleste tiltakene som nevnes i
merknaden vil kunne etableres i Huken. Endringer i rutetilbudet for buss er Ruters ansvar, og
faller utenfor det som behandles i planarbeidet for Huken.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Planforslaget åpner for sandvolleyballbane, grillplasser, bakke tilrettelagt for aking, samt skilting
som forteller om geologien i området. Endringer i rutetilbudet for buss er Ruters ansvar, og faller
utenfor det som behandles i planarbeidet for Huken.
20. Erik Morset
Lillomarka er et attraktivt sykkelterreng og Ammerud har et stort antall syklister som bruker
stiene i lokalområdet aktivt. Mange på Ammerud ønsker at deler av Huken kan settes av til
sykkelaktiviteter for store og små. Pumptrack, BMX-bane, Bike Skills Course og Dirt jump,
nevnes som mulige anlegg som ikke krever omfattende tilrettelegging.
Forslagsstillers tilsvar
Fremtidige turstier og løypenett i Huken vil kunne brukes av syklister. Utover dette vil det i
planarbeidet vurderes om det kan settes av et eget område til terrengsykling som kan
tilrettelegges for sykkelaktiviteter for brukere i alle aldre og med variert vanskelighetsgrad.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Planen har satt av bestemmelsesområde for terrengsykling. PBE mener opparbeiding av område
for terrengsykling bør ta hensyn til ulike ferdighetsnivåer, og at området ikke ekskluderer
turgåeres ferdsel.
21. Heidi Trøen
Foreslår tilrettelagt område for lufting og trening av hund.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Heidi Trøen uttaler også
Det finnes per i dag ingen friområder for hund verken i bydel Grorud eller i tilliggende områder,
og det er altså et stort behov for dette.
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Plan- og bygningsetatens kommentar
Planforslaget sikrer ikke friområde for hund. Til opplysning er det planlagt friområde for hund i
Lillomarka arena som ligger rett øst for Huken.
22. Johannes Hanto
Formidling av geologien i området vil passe godt inn i en etterbruk av området. Huken bør bli en
del av en fremtidig «Geopark Oslo», både fordi det er geologisk viktige forekomster her, men
også fordi det er behov for et senter. Det bør vurderes om eksisterende bebyggelse bør stå, og om
bygningene kan benyttes i formidlingen. Blant annet fremstår det tidligere asfaltlaboratoriet som
et lite museum.
Forslagsstillers tilsvar
Verdien til de geologiske forekomstene og gruvedriften i området er også fremmet i
Byantikvarens uttalelse, som ønsker at kulturminneverdiene benyttes som en ressurs i en
etterbruk av området. Planforslaget bør derfor åpne for en form for formidling av forekomstene.
Pågående sikring i bruddet er justert for å ivareta de viktigste geologiske verdiene, som også vil
bli regulert med hensynssone.
Riving av eksisterende bebyggelse håndteres som et ledd i avviklingen av pukkverksdriften og er
ikke en del av planarbeidet. Det vil vurderes om planen kan åpne for å oppføre noe bebyggelse,
en markastue eller lignende, der det kan vurderes eventuell sambruk med geologiforeningen eller
andre organisasjoner.
Johannes Hanto uttaler også
Oslo og omegn geologiforening har benyttet asfaltlaboratoriet til å holde «åpent hus» med
smykkesteinsliping og foredrag knyttet til geologiske temaer en gang i uken. Foreningen håper at
det nye planforslaget kan finne en permanent plass til deres foredragsvirksomhet.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagsstillers kommentar. Det er i dag lite formidling av Oslofeltets geologiske forekomster
og historie, og PBE mener at Huken er et egnet sted for en fremtidig «Geopark Oslo». Innenfor
sørbruddet (friområde 1) tillates etablert bebyggelse benyttet som markastue, visningssenter,
garderobe og toalett.
23. Kowshala Pulendran
Ønsker at det etableres sandvolleyballbane, benker og sitteplasser med felles grillplasser,
lekeplass med diverse lekestativ, badedam, sandkasser og stativer for utetrening.
Ønsker også en hall med muligheter for alle aktiviteter, kanskje utleiemuligheter for private med
kantine/kjøkken, kunstgressbane (oppvarmet og belyst) og en dagligvarebutikk. Busslinje 62 bør
erstattes av busslinje 31 for bedre tilgjengelighet med kollektivtransport.
Forslagsstillers tilsvar
Kommuneplan for Oslo, markaloven og Fylkesmannens uttalelse til planarbeidet legger
begrensninger for hvilke aktiviteter og funksjoner som kan etableres i Marka. Flerbrukshall,
dagligvarebutikk og kunstgressbane vil ikke være i henhold til føringene for planarbeidet.
Endringer i rutetilbudet for buss er Ruters ansvar og faller utenfor det som behandles i
planarbeidet for Huken. Øvrige innspill tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagsstillers kommentar. Planen åpner opp for sandvolleyballbane, benker og sitteplasser,

Saksnummer: 201603034 – 43

Side 66 av 104

grillplasser, lekeplass, badedam og stativer for utetrening. Innenfor sørbruddet (friområde 1)
tillates etablert bebyggelse benyttet som markastue, visningssenter, garderobe og toalett.
24. Per Holth
Det er avholdt to folkemøter hvor ønskene spenner fra grøntområder, klatrevegger,
geologisenter, til kulturhus og flerbrukshall. Groruddalen trenger en kinosal og en teater/kultur
scene. Hadde man fått til et bibliotek på toppen hadde dette vært praktfullt. Behovet for
idrettshaller er enormt, og disse anleggene vil først og fremt bli brukt av mennesker i nærmiljøet
og vil derfor ikke generere mye trafikk.
Skal man oppfylle noen av intensjonene for etterbruk må det etableres noen
installasjoner/attraksjoner. Utbygging vil være regulert av markaloven, som begrenser
etterbruken, men den er ikke hellig. I den senere tid har følgende prosjekter fått dispensasjoner:
Oslo Vinterpark Wyllerløypa, Lillomarka Arena, Greverud Idrettshall, Kjelsås IL Skiarena
Linderudkollen, Utvidelse av Grefsenkleiva med stolheis og storslalombakke, Rustad IL
Oppgradering av Skullerud.
Forslagsstillers tilsvar
I sin tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka, har fylkesmannen stilt seg svært kritisk til
idrettshaller og større idrettsanlegg. Samtidig skal tilrettelegging for kulturaktiviteter ikke
tilsidesette markalovens formål, som er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse
og idrett. Huken er ingen god lokalisering av et permanent kulturtilbud som kino og
teater/kulturscene, som ideelt bør legges i et mer sentralt område. Slike tiltak vil også generere
ny trafikk til området, i strid med føringer for planarbeidet. Tilrettelegging for idrett vil være en
sentral del av planarbeidet, eksempelvis utvidelse og koblinger til løypenettet i Lillomarka arena.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagsstiller tilsvar. PBE mener i tillegg at fjellhallen må kunne brukes i den framtidige
utviklingen av Huken. Vi ser at denne kan brukes til kulturformål og evt. idrett, og ønsker
innspill til hva denne kan bli.
25. Randi Werner-Erichsen
Det er viktig at det ikke etableres anlegg i Huken som genererer mye trafikk. Det etterfylles nå
innover i bruddet med sikringsskråninger med helning 1:2. Dette er for bratt til praktisk bruk, og
så bratte skråninger er rasfarlige.
Verdifulle naturområder innenfor pukkverkgjerdet må ivaretas. Gruvegangene og eventuelle
andre tydelige spor etter den gamle gruvedriften må tas vare på, og det bør settes opp
informasjon til publikum.
Nord for Huken er et variert spennende skogområde. I dette området er det regulert et nett med
konkurranseløyper for ski i fortsettelse av Lillomarka arena. Foreløpig blir ikke disse løypene
bygget ut. Lillomarkas Venner er i dialog med Byrådet om å få dem tatt ut av reguleringsplanen.
Om man møtes av et nett konkurranseløyper når man kommer opp fra Huken gir det dårlig
fremkommelighet vinterstid. Sommerstid ødelegger slike løypeanlegg naturopplevelsen
fullstendig.
Det legges opp til bruk av returasfalten til fyllmasse og et sikrings- og kontroll-program mot
avrenning. Flaten som dannes av asfaltlaget må utformes så den kan brukes til ønskede anleggseller parkformål. Dernest må flaten utformes så den blir mest mulig anvendbar til anlegg eller
naturpark.
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Forslagsstillers tilsvar
Sikringsskråninger er en del av sikringsarbeidet som pågår i Huken, og er besluttet forut for
arbeidet med reguleringsplanen. I reguleringsarbeidet vil det vurderes terrengendringer som kan
forenkle bruken og gjøre Huken mer tilgjengelig.
Som en del av planarbeidet vil verdifulle naturverdier kartlegges og plangrepet vil vurderes opp
mot naturmangfoldlovens bestemmelser. Spor etter gruvedriften vil ivaretas og sikres med
hensynssoner i reguleringsplanen jf. innspill fra Byantikvaren.
I planarbeidet vil det vurderes om regulerte skiløyper nord for Huken kan erstattes innenfor
bruddkanten i Huken. Dette forutsetter at løypeprofiler og trasélengder blir tilfredsstillende
utformet, dekker skiklubbens behov og kan fungere som en fullgod erstatning for de regulerte
løypene. Dette er fulgt opp i planforslaget. Søknad om å deponere returasfalt i Huken er sendt
Fylkesmannen. Håndtering av vannavrenning fra deponiet er ivaretatt i søknaden. Bruken av
deponioverflaten, herunder håndtering av overvann, vil vurderes som en del av planarbeidet.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Det er gjennomført registreringer av naturverdier, se vedlegg «Naturverdier». Det er lagt inn
hensynssone – bevaring naturmiljø i reguleringskartet. Det også kartlagt geologiske verdier og
kulturminner i området, se vedlegg «Geologiske verdier». Disse er sikret gjennom hensynssoner
i reguleringskartet. Skiløypene som tidligere var regulert nord for Huken er tatt ut og erstattes av
skiløyper innenfor bruddkanten i Huken i reguleringsplanen som nå legges ut til offentlig
ettersyn.
26. Ravinea Manotheepan
Ønsker at det etableres volleyballbane, benker og sitteplasser med felles grillplasser, lekeplass
med diverse lekestativ, badedam og sandkasser og stativer for utetrening. Ønsker også en
innehall med muligheter for alle aktiviteter også kanskje utleiemuligheter for private med
kantine/kjøkken, kunstgressbane (oppvarmet og belyst) og en dagligvarebutikk. Busslinje 62 bør
erstattes av busslinje 31 for bedre tilgjengelighet med kollektivtransport.
Forslagsstillers tilsvar
Kommuneplan for Oslo, markaloven og fylkesmannens uttalelse til planarbeidet legger
begrensninger for hvilke aktiviteter og funksjoner som kan etableres i Marka. Flerbrukshall,
dagligvarebutikk og kunstgressbane vil ikke være i henhold til føringene for planarbeidet.
Endringer i rutetilbudet for buss er Ruters ansvar og faller utenfor det som behandles i
planarbeidet for Huken. Øvrige innspill tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Se forslagsstillers kommentar. Planen åpner opp for sandvolleyballbane, benker og sitteplasser,
grillplasser, lekeplass, badedam og stativer for utetrening. Innenfor sørbruddet (friområde 1)
tillates etablert bebyggelse benyttet som markastue, visningssenter, garderobe og toalett.
27. Stopp Huken – Vern Marka v/ Erik Grønvold
Stopp Huken – Vern Marka støtter at Huken omreguleres til grønnstruktur. Idrettsformål kan
med fordel graderes ned da det etableres en idrettsarena på naboeiendommen. Aksjonsgruppa er
åpen for at deler av Huken kan brukes som løypeområde. Aksjonsgruppa er negative til tiltak
som generer trafikk. Dette standpunktet må ses i lys av den enorme tungtransporten som siden
1960-tallet har belastet boligområdene.

Saksnummer: 201603034 – 43

Side 68 av 104

Det er store etablerte utfartsparkeringer på Grorud og Ammerud. Følgelig er det ikke behov for
etablering av parkeringsanlegg ved Huken. Det er matebuss mellom Grorud T/Ammerud T og
Huken. Vi foreslår stasjoner for lånesykler mellom T-banestasjoner og Huken.
Ut fra bydelens overflod av gode badevann mener aksjonsgruppa det ikke er noen grunn til å
etablere et badevann i Huken. Alternativet måtte i tilfellet være en plaskedam, fiskedam eller
vannspeil. Det lukkede området av Breisjøbekken/Aurevannsbekken må selvsagt åpnes.
Fortrinnsvis også under Ammerudveien.
Huken er en del av Marka og bør rehabiliteres i retning av skogsterreng. Intakt natur bør
opprettholdes. Svingen mellom Ammerudveien og Hukenveien innfrir ikke krav til stigning,
siktlinjer eller dosering. Gruppa ber om at det vurderes bru over bekken ved nytt veianlegg.
Turveien bør følge bekken under brua.
I Huken er det funnet hele 58 ulike mineraler. På Grorud er det et steinhoggermuseum.
Aksjonsgruppa ser for seg at Huken kunne romme tiltak (hytte/plakater etc.) som gir allmenheten
innblikk i områdets geologiske mangfold.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillene samsvarer med intensjonene for planarbeidet. Gjenåpning av Aurvannsbekken vil
være et viktig element i planen, herunder kryssing av Ammerudveien. Større endringer i
Ammerudveien/Hukenveien må vurderes i et eget planarbeid som tar for seg hele
Ammerudveien.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Gjenåpning av Aurevannsbekken og etablering av badedam er et viktig tiltak i planforslaget, og
PBE er positive til badedam som et bidrag til opplevelser i området. Det er gjennomført
registreringer av naturverdier, se vedlegg «Naturverdier». Det er lagt inn hensynssone – bevaring
naturmiljø i reguleringskartet. Det er også kartlagt geologiske verdier og kulturminner i området,
se vedlegg «Geologiske verdier». Disse er sikret gjennom hensynssoner i reguleringskartet. PBE
er positive til at det etableres et geologisenter.
28. Tron Hummelvoll
Innspillet er en innføring i historien om de Gotthalfske gruvene som lå ved Alnsjøen og Huken.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til orientering. Se forslagsstillers tilsvar til Byantikvaren angående
kulturminneverdien til gruvene i området.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Det er kartlagt geologiske verdier og kulturminner i området, se vedlegg «Geologiske verdier».
Disse er sikret gjennom hensynssoner i reguleringskartet.

Innspill ved varsel om utvidet planområde
3.5.2
1.
2.
3.
4.
5.

Liste over uttalelser ved varsel om utvidet planområde
Grorud bydelsutvalg - 16.03.2018
Bymiljøetaten - 01.03.2018
Byantikvaren – 22.03.2016
Vann- og avløpsetaten – 12.03.2018
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – 14.03.2018
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6. Direktoratet for mineralforvaltning - 01.03.2018
7. Norges vassdrags- og energidirektorat - 08.03.2018
8. Lillomarka skiklubb - 16.03.2018
9. Stopp Huken-vern Marka - 16.03.2018
10. Lillomarkas venner – 21.03.2018
1. Grorud bydelsutvalg
Grorud Bydelsutvalg tilslutter seg forslaget fra Eiendoms- og byfornyelsen, om utvidelse av
planområdet for Huken som beskrevet i saksfremlegget.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet tas til etterretning
2. Bymiljøetaten
Bymiljøetaten er positive til utvidelse av planområdet.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet tas til etterretning
3. Byantikvaren
Byantikvaren viser til uttalelse ved varsel om oppstart med krav om arkeologisk registrering.
Arealet som inngår i varslet utvidelse ble kartlagt av Byantikvaren i 2013 i forbindelse med
reguleringsplan for Lillomarka arena. Undersøkelsesplikten er dermed oppfylt.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet tas til etterretning
4. Vann- og avløpsetaten
Vann- og avløpsetaten har ingen merknader til utvidelse av planområdet.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet tas til etterretning.
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen ga i brev av 22.02.2016 tillatelse til oppstart av planarbeid for Huken etter
markaloven § 6. Planområdet varsles nå utvidet, men utvidelsen skal bli regulert til formål LNF
– naturformål. Fylkesmannen anser at dette vil være i tråd med markalovens formål og har ingen
vesentlige merknader til utvidelsen eller ønsket formål.
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Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Innspillet tas til etterretning
6. Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet viser til sin uttalelse fra 26.05.2017 der protokoll fra meklingsmøte vedrørende
innsigelser til kommuneplan for Oslo var vedlagt. DMF vil understreke betydningen av at planen
ikke gjennomfører tiltak som vil være til hinder for mulig framtidig utnyttelse av en
mineralforekomst som er vurdert til å være av nasjonal betydning som byggeråstoffressurs.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning
Plan- og bygningsetatens kommentar
Bestemmelsen fra kommuneplanen tas inn i planforslaget. Planforslaget legger ikke opp til større
tiltak og er i samsvar med DMFs ønsker.
7. Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE viser til sine ansvarsområder innen flom, erosjon, skred, vassdrags- og grunnvannstiltak og
energianlegg, og ber om å bli kontaktet dersom planen berører NVEs saksområder.
Forslagsstillers tilsvar
Innspillet tas til etterretning.
8. Lillomarka skiklubb
Lillomarka skiklubb har ikke noe imot utvidelsen av planområdet med det formål å oppheve
gjeldende regulering nord for Huken. Skiklubben forutsetter imidlertid at det etableres et
løypenett i Huken med tilsvarende lengde som erstatning for løypenettet som oppheves.
Skiklubben er positive til forslaget om å etablere en rulleskiløype øst i Huken som kobles til
Lillomarka arena. Det fremmes også et ønske om en enkelt atkomst til Lillomarka arena øst i
Huken for en bedre og mer fleksibel atkomst til Lillomarka arena. Skiklubben har også et ønske
om å benytte deler av Huken til parkering ved store arrangementer i Lillomarka arena.
Forslagsstillers tilsvar
I planarbeidet har det blitt arbeidet med å finne mulige skiløyper som erstatning for det regulerte
løypenettet som foreslås opphevet. Dokumentasjon av løsninger for forslag til nytt løypenett og
atkomst til Lillomarka arena fra Huken vil følge planforslaget til offentlig ettersyn.
Plan- og bygningsetatens kommentar
PBE er positive til å flytte skiløypene fra Lillomarka (nord for Huken) til Huken (innenfor
bruddkanten). Dette vil knytte de to områdene sammen, og vil samtidig begrense lysforurensning
i naturmiljøet i nord. PBE anbefaler etablering av rulleskiløyper med forbehold at dette ikke går
på bekostning av gåendes muligheter til å bruke området. PBE mener at tursti for gående bør
holdes adskilt fra rulleskiløypene.
9. Stopp Huken – Vern Marka
Aksjonsgruppa Stopp Huken varslet i høringa til planoppstart at «vi er åpne for at deler av
Hukenområdet kan brukes som løypeområde hvis dette kan bidra til å opprettholde eksisterende
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naturområder». Vi støtter følgelig Eiendoms- og byfornyelsesetatens framlegg om å ta planene
om skiløyper nord for Huken ut av reguleringsplanen for Lillomarka arena og avsette området til
Landbruks- natur og friluftsformål (LNF).
Aksjonsgruppa ønsker at sørbruddet prioriteres opparbeidet før nordbruddet. Aksjonsgruppa er
kritiske til asfalterte løyper i Huken. Bruk av rulleski medfører støy som reduserer muligheten
for å utøve et best mulig friluftsliv i Hukenmarka. Dette motarbeider også kommunens arbeid
med å bygge opp under utvalgte stille-områder i byen, hvor områdene langs Alnaelva er en av
disse. Støy fra rulleski kan også være i konflikt med prinsippet om at barn og unge skal være
sikret mot helsefarlig støy.
Forslagsstillers tilsvar
Ved fylkesmannens vurdering av asfalterte rulleskiløyper i Lillomarka arena, ble det vektlagt at
avsatte arealer ikke kunne sies å ha utpreget verdi for friluftsliv og naturopplevelse, og derfor
ikke var til vesentlig hinder for markalovens to andre formål. Fylkesmannen ba departementet
vurdere særskilt om rulleski er i tråd med idrettsformålet i markaloven, ettersom lovforarbeidene
er klar på at loven tillater idrett som naturlig hører hjemme i Marka. Departementet stadfestet
planen med anlegg for rulleski.
Rulleskiløype i Huken har vært et ønske fra skiklubben og vil gi bedret tilknytning til Lillomarka
arena fra Ammerudveien. Samtidig er forslagsstiller klar over at asfalterte rulleskiløyper er
konfliktfylt i Marka, og at tiltaket i dette tilfellet medfører parallell rulleskiløype/turvei som øker
samlet opparbeidet bredde på løypene øst i Huken. Forslagsstiller har ønsket å legge
rulleskiløyper inn i planforslaget for å få fylkesmannens vurdering av tiltaket til offentlig
ettersyn. Konsekvensene knyttet til rulleskitraséen beskrives i planforslagets planbeskrivelse.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Det er ikke knyttet rekkefølgebestemmelser til opparbeidelse av nord- og sørbruddet. Gjenåpning
av Aurevannsbekken og etablering av badedam vil tilføre området positive kvaliteter. Det vil
også markastue/visningssenter. Aktivitetene i sørbruddet tilrettelegger for lavterskel friluftsliv,
noe som er viktig å etablere i denne bydelen. PBE er positive til at skiløypene legges innenfor
nordbruddets bruddkanter, men at det er viktig at de asfalterte rulleskiløypene ikke hindrer annen
ferdsel. Lavterskelfriluftsliv er det som bør være planens hovedprioritet.
10. Lillomarkas venner
Utvidelsen av planområdet og oppheving av gjeldende regulering til skiløyper er i tråd med
Lillomarkas venners ønsker og interesser, og forutsetter at området blir liggende som i dag uten
noen form for inngrep.
Lillomarkas venner ser positivt på etablering av nye skiløyper med koblinger til
omkringliggende løypenett, særlig hvis dette bidrar til å skåne eksisterende naturområder for
inngrep, men anmoder om at plassering og utforming ikke blir til sjenanse for naturopplevelser
og vanlig friluftsliv i nærliggende skogsområder eller i byggesonen. Skiløypetraséer i vest og
nord må etableres uten belysning. Dersom traséene må ha belysning må traséene innarbeides i
sikringsskråningene med lav belysning.
Lillomarkas venner aksepterer ikke forslag om asfaltering av skitraséer i Huken og viser til 3 km
asfalterte rulleskiløyper som er etablert i Lillomarka arena. Asfalterte løyper hører ikke hjemme i
Marka og rulleski med piggstaver avgir støy.
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Forslaget om asfaltert vei gjennom tunnelen til F2 anser vi som et tiltak for å understøtte
forslaget om kultur- og idrettsarrangementer, og vil være med på å gjøre området til et urbant
område, i motsetning til formålet grønnstruktur, og inngangsport til Marka. Vi kan akseptere at
helt nødvendig trafikk, f.eks. utrykningskjøretøy, skal kunne ta seg fram på en gruset kjørevei fra
Ammerudveien gjennom eksisterende tunnel og videre inn i bruddet. Belysning i dette området,
som ikke fører til lysforurensning innover i Marka og mot bebyggelsen, er et tiltak vi kan
akseptere. Vi er av den formening at området egner seg godt til samlinger for en typisk
markaidrett som orientering. Uorganiserte aktiviteter som skileik, aking og klatring ser vi
selvsagt positivt på.
Sandvolleyballbane er en aktivitet som ikke hører hjemme i Marka. Tilrettelegging for
terrengsykling medfører en viss fare for at terrengsyklister kan benytte området som springbrett
for sykling videre innover i Marka og forringe naturen og naturopplevelsen for turgåere.
Lillomarkas venner ser behovet for et bygg i sørbruddet, men anser en grunnflate på 400 m2 som
for stort og vil bli for dominerende.
Forslagsstillers tilsvar
Uttalelsen tar opp flere elementer ved planen enn det som angår varsel om utvidet planområde.
Disse kommentarene tar utgangspunkt i et foreløpig planutkast, som har noen ulikheter med
planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. For å unngå unødig forvirring omkring det
faktiske innholdet i planforslaget som vil legges ut til offentlig ettersyn, vil disse kommentarene
følges opp med et eget møte med Lillomarkas venner. Det er i hovedsak de elementer som angår
utvidelse av planområdet som kommenteres her.
Ved justering av sikringsplanen og påfølgende arbeid med planforslaget, har det vært en
intensjon å etablere et tur og løypenett som knytter Huken til omgivelsene. Det å innarbeide
turveier og skiløyper i skråninger med fall 1:2, slik sikringsarbeidet etterlater, er svært
utfordrende og gir store fyllinger og skjæringer med påfølgende masseforflytninger. Det er
derfor valgt å regulere inn en skiløypetrasé øverst i sikringsskråningen nord i bruddet. Denne
påvirker eksisterende skogsområder, men anses likevel som den beste løsningen ettersom en
turvei/skiløype i selve skråningen, slik Lillomarkas venner ønsker, vil avdekke store
bergskjæringer som vil være eksponerte fra omgivelsene, samtidig som forbindelsen vil bli
veldig bratt. Gjeldende regulering tillater 9 brede skiløypetraséer. I planforslaget reduseres dette
til 6 meter opparbeidet skiløype og 4 meter gruset bredde; en standard som bedre kan innpasses i
terrenget. I gjeldende regulering tillates etablert belysning langs skiløyper. Belysning langs
skiløyper i planforslaget vil derfor ikke endre situasjonen som allerede er tillatt iht. vedtatt plan.
For kommentarer til asfalterte løyper, se svar til innspill 9 fra Stopp Huken – Vern Marka.
Forbindelsen inn i nordbruddet er kun tiltenkt helt nødvendig bruk, eksempelvis driftsatkomst til
asfaltdeponiet eller ved midlertidige arrangementer, men skal i en normalsituasjon stenges med
bom.
Plan- og bygningsetatens kommentar
PBE er positive til å flytte skiløypene fra Lillomarka (nord for Huken) til Huken (innenfor
bruddkanten). Dette vil knytte de to områdene sammen, og vil samtidig begrense lysforurensning
i naturmiljøet i nord. PBE anbefaler etablering av rulleskiløyper med forbehold at dette ikke går
på bekostning av gåendes muligheter til å bruke området. PBE mener at tursti for gående bør
holdes adskilt fra rulleskiløypene. Sett i lys av at Huken er menneskelig påvirket og opparbeidet
mener PBE at sandvolleyballbane kan passe fint inn i Huken.
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4 Forslagsstillers argumentasjon
4.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse
Grad av tilrettelegging
Planforslaget legger opp til en gradvis økt
tilrettelegging fra inngrepsfrie skogsområder i nord, til
høyere grad av opparbeidelse i sør, se figur 34. I
sørområdet nærmest byggesonen på Ammerud, tillates
etablert et nærmiljøanlegg med gjenåpning av
Aurevannsbekken, leke- og mosjonspark og bebyggelse
som sentrale elementer.
Nordbruddet anses som en overgangssone mot Marka
med tilrettelegging for mer arealkrevende aktiviteter,
med mulighet for midlertidige arrangementer innen
idrett og kultur.
Nord for Huken er det regulert et omfattende nett av
skiløyper som ennå ikke er bygget. Planforslaget
opphever gjeldende regulering og avsetter området til
naturformål, slik at den nordligste delen av
planforslaget tilbakeføres til Marka. Et løypenett med
tilsvarende lengde etableres i Huken.
Programmering
Programmeringen av området bygger på innspill
gitt gjennom planprosessen, blant annet i workshop
med bred deltakelse fra lokalmiljøet, og innspill til
planarbeidet ved varsel om oppstart. Flere innspill
vektlegger tilrettelegging for uorganisert aktivitet,
et behov som er styrket etter byggingen av
Lillomarka arena som i stor grad tilrettelegges for
den organiserte idretten. I planforslagets friområder
kan det etableres aktiviteter og bruk som er i tråd
med grønnstrukturformålet i kommuneplanen og
markalovens bestemmelser. Ved å regulere arealene
til offentlige friområder sikres flerbruksprinsippet i
tråd med fylkesmannens innspill til planarbeidet.

Figur 37 Soner med ulik tilrettelegging.

Planbestemmelsene hjemler tiltak som krever fysisk
tilrettelegging og som er irreversible i den forstand
at det kreves omfattende tiltak for å tilbakeføre
arealet.
Tilrettelegging for kultur og idrett
Formålet med planen er at Huken kan åpnes for
allmennheten og tilrettelegges for kultur-, natur- og

Figur 38 Innspill til programmering på workshop
27.5.2014.
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idrettsopplevelser. Arealer som skal benyttes til opphold og aktivitet reguleres til friområde for å
sikre flerbruk og unngå at arealer forbeholdes enkeltgrupper.
I nordbruddet åpnes det for en aktivitetsflate med mulighet for fleksibel bruk. Området har
potensiale som arena for større midlertidige arrangementer innen idrett og kultur, eksempelvis
som start- og målområde for sykkel-, ski- og orienteringsarrangementer eller som konsertarena
og festivalområde. Hensikten bak en moderat programmering i nordbruddet er å etablere et
fleksibelt område som tåler variert bruk.
Det er knyttet kulturminneinteresser til gruvehistorien i planområdet. Geologiske forekomster og
kulturhistoriske verdier, som ivaretas gjennom hensynssoner i plankartet, vil være viktig for
formidling av kulturhistorien i området. Skilt, informasjonstavler o.l. som vil inngå i en slik
formidling, kan settes opp innenfor planområdet og trenger ingen særskilt tillatelse gjennom
reguleringsplan.
Forbindelser
En viktig forutsetning for planarbeidet har vært å knytte Huken til Lillomarka arena og øvrig
turveinett i Marka. Planforslaget bygger videre på en justert sikringsplan, der hensikten har vært
å tilpasse sikringsskråninger til etterbruken av området.
For å redusere terrenginngrep er skiløyper og turveier i hovedsak lagt i gamle vei- og stitraséer,
eller i områder som tidligere er regulert til skiløype.
Forbindelsen lengst øst i området (skiløypetrasé 1 og 2) tillates opparbeidet som asfaltert
rulleskiløype og knyttes til eksisterende anlegg for rulleski i Lillomarka arena. Sammen med ny
kjørevei fra Ammerudveien vil dette gi en sammenhengende asfaltert forbindelse fra
Ammerudveien til rulleskianlegget i Lillomarka arena. Dette øker tilgjengeligheten til
Lillomarka arena, både for rulleskiløpere og andre brukere av anlegget.
Rulleskiløypa i Huken tillates etablert med asfalt i 3,5 meters bredde + nødvendig
breddeutvidelse av kurver. Det tillates oppført parallell turvei langs rulleskiløypa for å unngå
konflikt mellom gående og rulleskiløpere i sommersesongen, se figur 36. Skiløypetrasé 3, nord
for Huken, opparbeides som skiløyper i Marka for øvrig, uten parallell gangvei. Denne
skiløypetraséen er regulert som en bred korridor i plankartet, for å gi fleksibilitet og mulighet for
optimal terrengtilpasning ved detaljert prosjektering av skiløypa.

Figur 39 Normalprofil ved parallell turvei og rulleskiløype. Rulleskiløpa kan breddeutvides i svinger. Bredde på rett strekning er
3,5 m.

I området rundt den gjenåpnede Aurevannsbekken kan det etableres gangveier og stier. Stiene i
dette området fremgår ikke av plankartet, men må plasseres endelig når badedam og
bekkeåpning er endelig prosjektert. Det tillates etablert trapper i terrenget dersom det er ønskelig
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å etablere ytterligere forbindelser i bratte sikringsskråninger. Skogsområdene vest for sørbruddet
er avsatt som hensynssone naturmiljø og tekniske inngrep i naturtypen er ikke tillatt. Skilting av
blåmerkede stier er imidlertid ikke i konflikt med naturverdiene. I barmarksesongen vil
sørbruddet derfor kunne bli mer tilgjengelig fra vest.
Figur 37 viser en oversikt over forbindelseslinjer i planforslaget og om de tillates asfaltert eller
skal opparbeides med grus.

Figur 40 Oversikt over ulike forbindelseslinjer i
planforslaget og dekke.

Forbindelsen fra Ammerudveien, gjennom tunnelen til nordbruddet, blir hovedatkomst til
nordbruddet. Forbindelsen dimensjoneres for buss, slik at større kjøretøy sikres atkomst ved
eventuelle større arrangementer. Den forsterkede flaten i enden av kjørevegen vil ivareta behovet
for snumuligheter, se figur 38. Snuplass reguleres ikke i plankartet for å begrense mengden harde
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flater. Veiforbindelsen vil normalt være stengt med bom, og vil være lite brukt. Løsningen er
derfor vurdert som akseptabel.

Figur 41 Illustrasjonen viser sporingskurver for buss når den skal snu på den forsterkede flaten i enden av kjørevegen.

Omdisponering av skiløyper
I gjeldende regulering er skogsområdene nord for Huken regulert til skiløyper. Planforslaget
legger opp til at disse løypene legges til Huken og at skogsområdet avsettes til naturformål.
Reguleringen vil således videreføre dagens situasjon. Grepet hindrer inngrep i områder som i dag
er uberørt, og fokuserer investeringene til det tidligere uttaksområdet som trenger opparbeidelse
og initiativ for å tilrettelegges for etterbruk. Ettersom løypenettet erstattes i Huken vil de
negative konsekvensene for brukere av skianlegget være minimale, samtidig som de økonomiske
følgevirkningene og hensynet til naturmiljøet vurderes som positivt.
Bebyggelse sørbruddet
Planforslaget åpner for bebyggelse med et fotavtrykk på inntil 400 m2 lokalisert i sørbruddet.
Bebyggelsen kan oppføres i to etasjer med saltak. Ettersom det er mye skråninger og terreng
innenfor avsatt byggegrense i sørbruddet, har det vært ønskelig å åpne for bygg i flere etasjer slik
at terrengforskjeller potensielt kan tas opp i bygningen.
Bebyggelsen kan benyttes som markastue/bevertning, forsamlingslokale/visningssenter,
driftsbygning, utstyrsutleie, garderobe og toalett. Planbestemmelsene åpner for flere funksjoner
for å sikre en fleksibilitet i planen. Det er ikke lagt til grunn at alle funksjonene skal kunne
etableres innenfor tillatt bygningsvolum.
Oppføring av markastuer ved viktige utfartssteder er et prioritert tiltak i behovsplanen for idrett
og friluftsliv. Ønsket om café eller serveringssted er også spilt inn som et ønske underveis i
planprosessen. Deler av foreslått bebyggelse kan fylle denne funksjonen. I friområdet vil det
også være behov for garderobe- og toalettfasiliteter, som kan etableres som en del av
bebyggelsen. Ettersom Huken er benyttet som tilholdssted for Oslo og omegn geologiforening,
åpner planen for slik bruk av bebyggelsen. Visningssenter er spilt inn som en del av
planprosessen, med ønske om at Huken kan benyttes som senter for formidling av geologien i
området.
Klatrevegger
Den 4. april 2016 ble det gjennomført en befaring i Huken pukkverk, for å vurdere mulige
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bergskjæringeri områdetsom kan væreaktuellesom klatrevegger.Resultatetfra befaringener
oppsummerti rapporten«Vurderingav bergskjæringer»(vedlegg10). Generelter hele området
grovsprengt,med noenplanebergflatersom følger bergmassens
oppsprekking.I alt ble 5
bergveggervurdertsom aktuellefor klatring. De egnedelokaliteteneble vurdertopp mot
pågåendesikring av bergskjæringene
i bruddet.For enkelteville de negative konsekvensene
for
landskapog forbindelseslinjerbli betydelige.To av lokaliteteneer imidlertid ivaretattog vil
væretilgjengeligeetterat sikringsarbeideter ferdig, se figur 39.

2

1

Figur 42 Lokaliseringav egnedeklatrevegger.Klatrevegg1 øversttil venstre,klatrevegg2 nedersttil venstre.

Etableringav vegetasjon
I § 10 i bestemmelsene
til kommuneplanen,
fastslåsat Hukenskal brukestil funksjonerinnen
kultur, idrett og friluftsliv, og at områdetmå gis en naturlig landskapsform,tilføres nødvendige
masserog beplantes.Vegetasjonvil væreet viktig rom- og trivselsskapende
elementmed
betydningfor etterbrukenog opplevelsesverdiene
i området,og vil reduserede visuelle
virkningeneav sårenei landskapetetter pukkverksdriften.
Somen del av pågåendesikring av bruddetvil overflatentildekkesmed vekstjordog tilsås med
gress.Metodenvil værefølsom for spontanetableringav vegetasjonfra omgivelsene,med fare
for at områdetraskt domineresav ugraspregetvegetas
jon. For at Hukenskal integreresi
omgivelseneer det nødvendigmed størrevariasjoni vegetasjonsbruken
og størregradav styrt
etableringenn det som det leggesopp til ved driftsavslutning.Metoderfor etableringav
naturvegetasjon
har derfor værtvikt ige vurderingeri planarbeidet,sefigur 40 for anbefalte
vegetasjonstyper
i Hukenmed oppbyggingav vekstmediet.Hensiktenmed dettearbeidethar
vært å synliggjørehvilke forutsetningersom må væretil stedefor å lykkes medå etablere
vegetasjoni et områdesomHuken,og innarbeidekrav i reguleringsplanensbestemmelser.
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Tilpasning av vekstmasser og mulige metoder for etablering av vegetasjon er beskrevet i vedlegg
«Oppbygging av jordsmonn» og vedlegg «Vegetasjon».

.
Figur 43 Sammenstilling av anbefalte vegetasjonstyper i Huken med oppbygging av vekstmediet.
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5 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering
5.1 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering og anbefaling
PBE mener at Huken har et potensiale til å bli Groruddalens største
rekreasjonstilbud

Fig 44 viser planområdet i dag

I dag består planområdet av fjell og grusmasser, adskilt fra Marka med gjerder, og det er ingen
gjennomgang gjennom området fra Ammerudveien til Marka. Slik Fig. 44 viser er planområdet
omkranset av skogsvegetasjon. Disse brukes som tur- og rekreasjonsområder i dag. Her finnes
det flere turstier som leder til badevann og andre naturperler i Marka. Rett øst for planområdet
ligger Lillomarka arena som er planlagt ferdigstilt i 2018 og skal huse idrettsaktiviteter som
skilek, skiskyting, aking, hoppbakke mm. Nærområdet Ammerud har ca 7400 innbyggere, og
bydelen Grorud har ca 26 700 innbyggere. Grorud T-bane ligger 10-15 minutters gange unna.
Dette gjør at både planområdet og naturopplevelsene rundt har mange potensielle brukere. PBE
er svært positive til at området skal gjøres tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv. Gjennom en
transformasjon fra pukkverk til kultur, idrett og friluftsliv vil de omkringliggende grøntområdene
og turmulighetene kunne knyttes sammen med Huken, og det kan etableres en felles sosial arena
til glede for både barn, ungdom, voksne og eldre. Her vil man kunne møtes for å utøve
hverdagsfriluftslivet, enten det er å ta en kopp kaffe, sykle, gå tur eller dra på piknik mm. Huken
har altså et enormt potensiale til å fungere som en lavterskel arena som knyttes sammen med det
mer tradisjonelle friluftslivet i Marka, og de mange idrettsaktivitetene som finnes i Lillomarka
arena.

Saksnummer: 201603034 – 43

Side 80 av 104

Planområdet har en størrelse på hele 348,38 daa. Forenklet tilsvarer dette størrelsen på ca 50
store fotballbaner. En fjellvegg deler Huken inn i to rom; nordbruddet og sørbruddet. Etter utført
sikringsarbeid kommer nordbruddet til å være et massivt, skålformet rom. (Se fig 45).

Fig 45 Modell av begge landskapsrommene, nordbruddet og sørbruddet, og hvordan de forholder seg til Marka.

Sørbruddet, også omtalt som friområde 1, ligger lett tilgjengelig til fra veg og T-bane, og er
synlig når man kommer gående fra Ammerudveien. Det er sannsynlig at dette arealet kommer til
å fungere som inngangsport for det framtidige Hukenområdet, og det blir derfor viktig at dette
området blir synlig ved adkomst fra Ammerudveien. Planforslaget foreslår blant annet å
gjenåpne bekken som i dag går i rør, og etablere en badedam.

Fig 46 Bilde av dagens situasjon i sørbruddet

Nordbruddet, også omtalt som friområde 2 og 3, er klart størst og ligger ca 19 høydemeter
høyere enn sørbruddet. Nordbruddet er adskilt fra sørbruddet gjennom en fjellrygg som strekker
seg på langs mellom nord- og sørbruddet. Planforslaget foreslår, for nordbruddet, blant annet å
etablere rulleskiløyper, naturlig amfi, samt en flate for arrangementer som konsert mm.
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I planforslaget er de ulike rommene, sørbruddet og nordbruddet, planlagt med forskjellig
tilrettelegging og ulike aktiviteter. PBE mener det blir avgjørende at disse områdene knyttes godt
sammen både gjennom turveier, men også gjennom at aktivitetene utfyller hverandre.

Fig 74 Bilde av dagens situasjon i nordbruddet. Fyllmassene ligger i store hauger og viser ikke hvor stort dette landskapsrommet
faktisk er.

For at Huken skal bli et av Groruddalens største rekreasjonstilbud ønsker PBE
innspill til aktiviteter som kan aktivisere området
Slik planen legges ut nå, til offentlig ettersyn, følger den de rammer og de retningslinjer som er
gitt og det er flere gode tiltak som er integrert i reguleringsplanen. PBE er likevel bekymret for
om planen vil gi rom for den langsiktige utviklingen – slik vi oppfatter at ønsket var da
pukkverket ble vedtatt omgjort og slik befolkningens ønsker fremkommer i mulighetsstudien.
Planen har rammer og retningslinjer som må følges, men PBE mener allikevel at det finnes et
større handlingsrom for innpassing av aktiviteter enn det planforslaget legger til rette for i dag.
Dette kan være blant annet kultur- og undervisning, andre uorganiserte aktiviteter, idrett
begrenset til aktiviteter som passer naturlig inn i området og som har lite ekskluderende
arealbehov. Huken har et enormt potensiale til å bli et «hjerte» i Groruddalen hvor folk kan
møtes uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Dette krever at området er tilstrekkelig
tilrettelagt for slike aktiviteter, og vi ønsker derfor innspill også fra barn, ungdom, eldre og fra
personer med flerkulturell bakgrunn. Se for øvrig vår vurdering av konkrete forslag senere i dette
vurderingskapittelet.
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Fig 48 illustrerer størrelsesforholdet på den sørlige delen av nordbruddet. Her sees portalen gjennom tverrveggen nordfra.

Fig 49 viser landskapsrommet i nordbruddet sett fra nordøst.

Saksnummer: 201603034 – 43

Side 83 av 104

De rammer og begrensninger som planarbeidet må forholde seg til nå som pukkog asfaltverket skal gjøres om til naturområde og friområde tilrettelagt for kultur,
natur- og idrettsopplevelser
Utgangpunktet for planarbeidet er at området i dag er sterkt preget av pukk- og
asfaltverk/menneskelig aktivitet, og skal omgjøres til naturområde og friområde, innenfor
markagrensa.
Formålet med planen er at Huken skal åpnes for allmennheten og tilrettelegges for kultur-, naturog idrettsopplevelser. Arealer som skal benyttes til opphold og aktivitet reguleres til friområde
for å sikre flerbruk og for å unngå at arealer forbeholdes enkeltgrupper.
Forholdet til Markaloven
Planområdet ligger innenfor markagrensa og må forholde seg til Fylkesmannens tillatelse til
oppstart og føringer for planarbeidet.
Da Fylkesmannen ga tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for Huken, påpekte
Fylkesmannen at Huken pukkverk er i en spesiell situasjon da området i dag ikke har spesielle
naturkvaliteter. Dette gir mer handlingsrom enn hva hadde vært tilfelle dersom området hadde
vært urørt. Likevel er natur- og friluftslivhensyn styrende for praktiseringen av markaloven derav
arbeidet med reguleringsplan for Huken. Etablering av idrettshaller og større idrettsanlegg vil i
utgangspunktet ikke være samsvar med markalovens formål. Det vil heller ikke større bygg som
bibliotek eller kulturhus. Markaloven bygger på flerbruksprinsippet. Dette innebærer at loven
skal ta hensyn til at Marka benyttes av flere forskjellige grupper mennesker som skal benytte
Marka til forskjellige aktiviteter.
PBE mener at planen i for liten grad utforsker mulighetsrommet Markaloven åpner for. Det er
rom for flere aktiviteter innen kultur- natur og idrettsopplevelser, så lenge aktivitetene forholder
seg til flerbruksprinsippet. Huken er et unikt sted med et enormt potensiale til å bli et av
Groruddalens største rekreasjonsområder.
Forholdet til kommuneplanen
I kommeplanen er pukkverket på Huken vist som ny grønnstruktur, som kan deles inn i
reguleringsformålene naturområder og friområder. Kommuneplanens §12 gir føringer som sier at
det skal tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, lek og fysisk aktivitet for allmennheten i
områder avsatt til grønnstruktur. For Huken har kommuneplanen en egen bestemmelse §10 som
sier at området tillates brukt til funksjoner knyttet til kultur, idrett og friluftsliv. Samt at området
må gis en naturlig landskapsform og tilføres nødvendige masser og beplantes. Huken skal også
være reversibel for å sikre mineralressursene i området, for en eventuell fremtid utnyttelse.
PBE mener at planen i for liten grad utforsker mulighetsrommet kommuneplanen åpner for. Det
er rom for å tilrettelegge for flere opplevelser, rekreasjon, lek og fysisk aktivitet for
allmennheten i Huken. PBE mener også at landskapsrommet burde vært mer differensiert for å gi
en mer naturlig utforming. Forslaget sikrer at Huken er reversibel for fremtidig utnyttelse av
mineralressurser, noe som er viktig for fremtidige generasjoner.
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Sikringsarbeidet bør ikke gi begrensninger for utformingen og tilretteleggingen av aktiviteter i
området
I forbindelse med avviklingen av pukkverket har det blitt tilkjørt store mengder masser for å fylle
opp skråningene. Dette for å skape slakere fjellsider og unngå steinsprang. Stigningsforholdet er
i utgangspunktet 1:2 i alle skråninger, men det har blitt foretatt noen justeringer for å tilpasse
oppfyllingen til en etterbruk av området.
PBE legger sikringsplanen til grunn, men mener at terrenget i sikringsplanen er vanskelig
forenlig med en etterbruk som forutsetter variasjon i terrenget samt større grad av tilrettelegging.
En differensiering av terrenget vil kunne gi en mer naturlig utforming som vil sikre bedre
tilgjengelighet og variert bruk. Dette mener vi er mulig å gjøre i etterkant av sikringsarbeidet.
Området skal nå reguleres for å tilrettelegge for ulik bruk i lang tid fremover og det er derfor
ingen grunn til at sikringsarbeidet trenger å gi begrensninger i forbindelse med å differensiere
terrenget slik at det lettere kan brukes til forskjellige aktiviteter.

Fig 50 Modell av ferdig sikret terreng sett fra sør
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PBE mener at planforslaget bør tilby et bredt spekter av aktiviteter og ha høy grad
av tilrettelegging
Huken har et stort potensiale til å bli en friluftsport.
Friluftsaktiviteter i naturen og i nærmiljøet har en jevn fordeling når det gjelder deltakelse i
fysisk aktivitet blant befolkningen. Slike aktiviteter når ofte grupper som organisert idrett ikke
når. Dette fordi det er relativt enkelt å gjennomføre friluftsaktiviteter uten særlig utstyr eller
bakgrunnskunnskaper. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor et viktig satsningsområde i regjeringens
folkehelsearbeid. Endringer i befolkningens etniske, kulturelle og aldersmessige sammensetning
krever at vi tenker nytt rundt friluftslivsbegrepet. I den forbindelse er «friluftsport» et viktig
begrep. En friluftsport er et friluftsområde i nærmiljøet som tilrettelegger for aktiviteter,
naturopplevelser og sosiale møteplasser, samtidig som det fungerer som en innfallsport til større
friluftsområder som Marka. Det er nettopp en slik variert tilrettelegging som bidrar til å senke
terskelen for å delta i friluftslivet og som gjør at flere kommer seg ut i fysisk aktivitet. Dette
gjelder ikke minst barnefamilier, eldre og andre med en begrenset aksjonsradius.
Erfaringer fra Groruddalssatsingen tilsier at kulturell bakgrunn kan påvirke bruk av norsk natur
og grøntområder. Trygghet, høy grad av tilrettelegging, oversikt og informasjon, samt muligheter
for sosial interaksjon er viktige faktorer for å få flere med flerkulturell bakgrunn ut i fysisk
aktivitet i norsk natur. Erfaringene fra Groruddalssatsingen bør gjøre seg gjeldende, spesielt i en
friluftsport i Groruddalen. Å få barn og unge aktive i utendørs aktivitet er også et viktig
satsningsområde. Tilrettelegging for friluftsporter er også i tråd med statlige føringer for
friluftslivspolitikken, der målet er tilrettelegging nær der folk bor og at en stor del av
befolkningen utøver friluftsliv jevnlig. Nærområdet Ammerud har utfordringer knyttet til ulikhet
innen folkehelse, samt forskjeller i bokvalitet og levekår. I den forbindelse blir gode uteområder
som oppfordrer til sosial interaksjon og fysisk aktivitet desto viktigere.
En reguleringsplan for Huken bør ta høyde for at aktiviteter som forbindes med friluftsliv i
framtiden kan være av en annen art enn det er i dag, og bør derfor reguleres deretter. Dette ser vi
blant annet i sammenheng med Regjeringens veileder om friluftsliv, som understreker at
planlegging av friluftsliv bør gjenspeile samfunnsendringene.
Det bør sikres gode møteplasser for alle og et bredt tilbud av aktiviteter gjennom
døgnet
I forbindelse med utviklingen av Huken har Grorud bydel uttalt at det må tilrettelegges for
uformelle og inkluderende møteplasser og at målgruppa primært må være lokal. I en rapport fra
NIBR (2010) var en viktig strategi for Ammerud å etablere et «/hjerte», altså et sted hvor alle
kan føle seg hjemme uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn, alder eller kjønn. PBE tror at
Huken kan bli et slikt sted hvor mange aktiviteter kan foregå parallelt slik at det på sikt også
dannes naturlige møteplasser. Dette kan bidra til å skape samhandling og styrke fellesskapet, noe
som er spesielt viktig i Groruddalen.
Nærområdet til Huken har allerede gode kvaliteter som Badedammen, Steinbruvannet og
Lillomarka Arena som fungerer som møteplasser på ulike måter. PBE mener at Huken bør bli en
arena som i hovedsak supplerer med aktiviteter som savnes i nærmiljøet i dag, og som gjennom
gode forbindelser knyttes sammen med eksisterende kvaliteter. PBE er opptatt av at området bør
kunne aktiviseres dagtid, og at det oppleves trygt å oppholde seg og ferdes der på kveldstid/etter
mørkets frambrudd. Potensielle brukere på dagtid er blant annet barnehager, skoler og eldre.
Eksempelvis mener vi at sørbruddet er godt egnet for en plassering av naturbarnehage, områder
for lek, sansing og lavterskel naturopplevelser for de som av ulike grunner ikke er brukere av
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Marka. Deler av Huken er blitt brukt som øvingsarena for politiet, noe vi gjerne skulle sett
videreført for å aktivisere området.
PBE anser nordbruddet som et potensielt mål for utflukter av lav terskel. Området er nær marka,
har flott utsikt og kan bli en fin mulighet for markaopplevelser for de som ikke har egen hytte.
Her bør det kunne settes opp gapahuk, lavvo, overnattingshytter og lignende. Disse kan bli
benyttet av skoler, barnehager, DNT, speidere m.m. og av lokalbefolkningen. Dette vil kunne
skape mer aktivitet i nordbruddet, samt gi gode lavterskel naturopplevelser til flere. For å sikre
trygghetsfølelse på kveldstid og vinterstid vil flerbruk og belysning være viktige faktorer.
Gitt Hukens beliggenhet, størrelse og potensielle brukere mener PBE at Huken har et stort
potensiale til å fungere som friluftsport og som et samlingspunkt som savnes på Ammerud i dag.
Planforslaget legger opp til dette, men PBE skulle sett at det ble innpasset enda flere aktiviteter
tilpasset bydelens behov og ønsker innenfor de rammene som er satt. PBE mener at
ambisjonsnivået for et slikt område som Huken bør være svært høyt for å sikre at Huken skal bli
et sted for alle, og at høy grad av tilrettelegging og uorganiserte aktiviteter er viktige
suksessfaktorer.
Det bør sikres at det blir enkelt å komme seg rundt og fram
Planområdet er delt inn i to store landskapsrom. Nordbruddet ligger høyere i terrenget og er
visuelt adskilt fra sørbruddet gjennom en fjellrygg. For å sikre at Huken ivaretar intensjonen om
å fungere som en friluftsport, er det avgjørende at det etableres gode forbindelser både innad i
området, og ut til turstiene i Marka samt Lillomarka arena.

Fig 51 viser en terrengmodell av begge landskapsrommene.

Sikringsplanens igjenfylling med skråninger på 1:2 medfører at forbindelser fra nordbruddet til
omgivelsene begrenses til bratte opptråkkede stier som forbindes med et tradisjonelt friluftsliv.
Dette er ikke forenelig med ønsket om å tilrettelegge for at flere skal benytte området. PBE ser at
forslagsstiller har justert deler av sikringsplanen, men mener at terrenget kunne vært mer
differensiert for å sikre gode forbindelser i øst-vest og nordlig retning. PBE anbefaler å
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differensiere terrenget i terrasser for å sikre en mer naturlig og åpen utforming, som igjen til
tilrettelegge for en mer variert bruk og varierte opplevelser. På denne måten kan man lettere
knytte nordbruddet på nye og eksisterende turveinett og knytte de omkringliggende
skogsområdene sammen med planområdet.
PBE er positive til at terrenget i nordbruddet tillates bearbeidet som amfi/tribune og at det kan
etableres trapper i terrenget. Vi mener at dette er helt nødvendig for å aktivisere nordbruddet.
Med dette skapes mulighet for forbindelseslinjer fra midten av aktivitetsflaten og nordover. PBE
er positive til at det er lov å etablere trappesystem i nordbruddet, slik at området kan tas i bruk
for trappeløp, utsiktspunkt og for å sitte ned. PBE mener at dette bør sees i sammenheng med
terrassering av terrenget som kan skape flere mindre landskapsrom, noe vi ser på som en god
kvalitet. PBE er redd for at nordbruddet ikke vil være tilrettelagt for aktivitet og opphold, dersom
området kun består av en gresslette.
Det er positivt at det etableres løyper for rulleski som sikrer en god forbindelse mellom Huken
og Lillomarka arena. Dette er også tryggere for barn og unge da de slipper å drive med
aktiviteten på trafikkert veg. Asfalterte løyper for rulleski er derimot konfliktfylt i marka.
PBE er positive til at planen sikrer parallell turvei langs skiløypetrasé 1 (rulleskiløype) for å
unngå konflikt mellom gående og rulleskiløpere/skiløpere. Denne turveien bør også kunne
brukes til å jogge på og bør derfor være gruslagt eller lignende. For turvei 2, skiløypetrasé 2 og 3
bør sikres at det ikke oppstår konflikt mellom gående og skiløpere på vinterstid.
PBE er positive til at skiløypene er legges til randsonen av Huken i øst. Dette bidrar til at
naturverdier i nord kan reguleres til hensynssone naturformål. Gjennom at skiløypene etableres i
selve bruddet skånes eksisterende naturområder for både inngrep og lysforurensning.
PBE er positive til at reguleringsbestemmelsene tillater blåmerket sti gjennom hensynssone for
naturmiljø, men mener at det også bør tillates ny opparbeidet blåmerket sti for å sikre
forbindelser mellom Huken, Marka og Breisjøen. Ny sti bør gis et forløp og utforming som
harmonerer med øvrige deler av blåmerket stisystem langs planområdets randsone. Dette vil
styre ferdselen slik at resterende del av hensynssonene ivaretas. Disse stiene bør kunne skiltes,
noe som bør sikres i reguleringsbestemmelsene.
Portalen deler sør- og nordbruddet og bidrar således til at nordbruddet fremstår som skjult fra
adkomsten ved Hukenveien. PBE er positive til at denne beholdes, da den er en god kvalitet som
bidrar til å formidle historien til pukkverket. Det bør sikres tydelige forbindelser til nordbruddet
fra sørbruddet. Dette kan blant annet gjøres gjennom å synliggjøre portalen gjennom belysning,
siktlinjer, skilting og lignende.
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Fig 53 Portalen sett fra nordbruddet.
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Fig 54 Modellbilde av sørbruddet. Portalen som forbinder sørbruddet med nordbruddet sees øverst i høyre hjørne.

Eksisterende flate i sørbruddet må sikres
Sammen med turveg 4 bør eksisterende flate i sørbruddet sikres bevart. Dette fordi flaten ligger
på en høyde og har derfor god utsikt utover sørbruddet. Flaten ligger også slik til at det er
naturlig å koble flaten til eksisterende turvei i Marka. PBE mener at dette er en fin, eksisterende
kvalitet og vi ønsker at denne flaten sikres i reguleringsbestemmelsene og i kartet.
Universell utforming bør spesifiseres i større grad
Forslagsstiller har ikke belyst universell utforming i særlig grad annet enn at maksimal stigning
er 8% på kjøreveg 1 og 2. For at Huken skal bli et område som er tilgjengelig for alle mener PBE
at universell utforming bør spesifiseres i større grad. Dette gjelder spesielt for markastue og
visningssenter i sørbruddet, samt konsertområdet i nordbruddet.
Adkomst til Huken
PBE er positive til antall parkeringsplasser planforslaget tilrettelegger for og plasseringen av
bilparkeringen. Parkeringsplassen ligger langs Ammerudveien, ved inngangen til området. Det er
satt av 40 bilparkeringer, der to av disse er til HC. Planforslaget sikrer også at det kan etableres
to HC-plasser i sørbruddet. Eksisterende gangforbindelser til Huken, fortau langs
Ammerudveien, og et godt kollektivtilbud bidrar til god tilgjengelighet. Gateparkering på grunn
av enkeltarrangementer bør unngås og det bør derfor ved store enkelt arrangementer vurderes om
det skal settes opp egne busser. PBE er positive til at forslagstiller har lagt til i bestemmelsene at
parkeringsplassen kan ved store arrangementer stenges for privatbiler og benyttes til av- og
påstigning for buss og bussparkering.
Det er også mulig å kjøre helt inn til nordbruddet, som er nødvendig ved enkelt arrangementer.
Vegen er dimensjonert for buss, og forslagstiller har sikret at det skal være mulig å snu med buss
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på aktivitetsflaten. I prosjekteringsarbeidet bør det sikres at bussen kan kjøre i en sløyfe for å
unngå rygging, noe som bidrar til forbedret trafikksikkerhet.
Det er ikke satt av plass for sykkelparkering på parkeringsplassen for bil. Sykkelparkeringen er
tenkt plassert i sørbruddet. PBE er positive til dette fordi syklende ønsker å sykle helt fram til dit
de skal. PBE er negative til at planforslaget ikke har tatt stilling til antall sykkelparkeringer som
er nødvendig, og at det ikke åpnes for sykkelparkering i nordbruddet. Det vil si at som syklende
kan man risikere å måtte gå 250 meter etter at man har satt fra seg sykkelen.
Naturopplevelser bør sikres
Planforslaget er vurdert opp mot til naturmangfoldloven (nml.) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 og
5, samt prinsippene i §§ 8-12, jf. § 7. I arbeidet med reguleringsplanen har fagkyndig
gjennomført befaring og blant annet forholdt seg til informasjonen fra kommunens
naturdatabase, artskart, NGU sine geologiske kart. Det er avgrenset seks naturtypelokaliteter
innenfor influensområdet. Lokalitetene er i hovedsak gitt middels verdi. Èn lokalitet har har stor
verdi. Resten av planområdet har liten verdi. Verdiene er knyttet til eldre grandominert skog og
som til sammen dekker et nokså stort areal.
Reguleringsplanen anses ikke å få negative effekter for naturmangfoldet (jf. bl.a.
forvaltningsmålene i nml. §§ 4 og 5). Den samlede belastningen for økosystemet vil ikke øke
nevneverdig (nml. § 10). For å ivareta naturmangfoldet, er naturtypelokalitetene regulert som
hensynsoner. Ut fra en rimelighetsvurdering og avveining av interesser ansees tiltakene som
tilstrekkelige. Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om
naturmangfoldet i området, og naturmangfold har vært et eget utredningstema.
Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml. §§ 8 og 9
og forvaltningsloven § 17. Hensynet til naturmangfoldet og kravene om dette i
naturmangfoldloven anses ivaretatt i tilstrekkelig grad i planarbeidet.
Gjenåpning av Aurevannsbekken
PBE er svært positive til at Aurevannsbekken kan åpnes og tilrettelegges for aktivitet, og mener
gjenåpningen er et sentralt premiss for utviklingen av Huken. Det bør tilrettelegges for lek og
bading, og vi er derfor svært positive til etablering av badedam. PBE mener det er svært positivt
hvis det er mulighet for å leie kano og/eller småbåter. Det er også viktig å gjenopprette og
tilrettelegge for tilbakeføring av biologisk mangfold gjennom utformingen. Der bekken kommer
inn i området helt i nord finnes det en liten, naturlig foss. Dette er en stor kvalitet som bør
fremheves som estetisk element og for bading. På grunn av detaljeringsnivået denne planen har
er det verken utredet trasé eller utforming for Aurevannsbekken. Gjenåpningen av
Aurevannsbekken er heller ikke sikret med rekkefølgebestemmelse, og det er heller ikke utredet
hvordan dette skal gjøres. Planen åpner for bebyggelse og anlegg innenfor friområde 1 hvor
bekkeåpning og overvannshåndtering planlegges. Vi mener derfor at planen bør suppleres med
en dokumentasjonsbestemmelse om at plassering av bygninger og anlegg innenfor dette området
ikke kommer i konflikt med bekkeåpning og overvannstiltak.
Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres åpent og lokalt, og det skal avsettes areal til at overvann kan infiltreres,
fordrøyes og ledes i trygge flomveier. I den grad det er mulig bør overvannshåndteringen bidra
til å skape opplevelser for befolkningen.
Nordbruddet har utfordringer knyttet til skålform og bratt terreng som ikke fordrøyer mye vann
på grunn av helning 1:2. Det er også tilsig av vann i store deler av området. Manglende
detaljering av planen gjør at det per i dag ikke foreligger planer for hvordan overvann skal
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håndteres. PBE ønsker at overvannshåndteringen også i nordbruddet brukes som en ressurs for
lek og opplevelse.
Naturtypelokaliteter
Det er gjennomført naturtypekartlegging av planområdet og det er registert i alt 5 lokaliteter med
middels verdi og én lokalitet med stor verdi. PBE er svært positive til at disse er sikret mot hogst
og inngrep med hensynssoner i plankartet.
Bruk av vegetasjon for å skape nye kvaliteter og for å fremme stedets eksisterende kvaliteter
Ettersom det er lite eller ingen vegetasjon i Huken i dag, stilles det krav til å etablere ny
vegetasjon når området skal opparbeides. Planbestemmelsene stiller krav til etablering av
vegetasjonstyper med stedegne arter. PBE ønsker også at reguleringsbestemmelsene sikrer at all
tilføring av nye jordmasser skal være rene og fri for svartelistede arter.
PBE er svært positive til kravene som forslagsstiller har satt i reguleringsbestemmelsene
angående revegetering og tilføring av jord som bidrar til gode vekstforhold. Området er av en så
stor dimensjon at det er avgjørende at området beplantes slik at det blir hyggelig å være der. PBE
er svært positive til at det benyttes stedegne arter.
Vi ser også muligheter for å bruke vegetasjon for å fremme kunnskap og stimulere til sosial
interaksjon. Eksempelvis kan informasjonsskilt som forteller om plantens opphav, nyttevekster
og eventuelt parsellhager bidra til å tilføre området mer aktivitet. Parsellhager kan fungere som
lavterskel møteplasser for lokalbefolkningen.
Idrettsopplevelser bør sikres, men det er viktig at Huken supplerer Lillomarka
arena heller enn å konkurrere på grunn av for likt aktivitetsinnhold
Idrett som har naturlig tilhørighet i marka
Planforslaget legger til rette for innpassing av idrett som har naturlig tilhørighet i marka. PBE er
positive til at det tilrettelegges for sandvolleyballbane, treningsapparater, rulleski, ski, BMX,
isklatring og klatring, men ønsker at det sees nærmere på om det også kan tilrettelegges for flere
idretter/aktiviteter, og spesielt lavterskelidrettsopplevelser. Vi ser at det er rom for mer og ønsker
derfor innspill til hva dette kan være. Planen legger opp til at Huken supplerer Lillomarka arena,
noe PBE mener er avgjørende for å unngå at anleggene konkurrerer med hverandre.
Asfaltmassene i nordbruddet
PBE er positive til at asfaltmassene håndteres etter Fylkesmannens krav, men skulle sett at det
hadde vært vurdert hvordan disse kunne blitt benyttet til aktiviteter som skating, kunstig
klatrefjell, sykkelcross mm. Det er, etter vår kunnskap, ikke undersøkt nærmere hvilke
egenskaper asfaltmassene har, og hvilke bruksområder de egner seg til.
Klatring
PBE er positive til at det er kartlagt fjellvegger som er egnet for klatring. To av fem er beholdt
gjennom sikringsarbeidet. PBE skulle sett at alle fem ble behold, men ser at det er vanskelig med
tanke på tilkomst til de resterende tre klatreveggene.
Isklatring
Det finnes tilsig av overvann i planområdet, spesielt i nordbruddet. PBE er positive til at det kan
drives med isklatring i nordbruddet, da dette kan bidra til å aktivisere området på vinterstid.
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BMX
PBE er positive til at det tilrettelegges for BMX, men det er avgjørende at denne tilrettelegges
for alle ferdighetsnivåer.
Rulleski og ski
PBE er positive til at det tilrettelegges for rulleski, på tross av at tilretteleggingen gir asfalterte
flater innenfor markagrensa. Rulleskitraséene kobler Huken sammen med Lillomarka arena. Det
er også fint at barn og unge får et trygt sted å trene rulleski separert fra kjørende trafikk. PBE
ønsker likevel å poengtere at rulleskitraséene ikke må hindre ferdsel for andre myke trafikanter.
PBE er positive til at det tilrettelegges for ski på vinteren. Fordi Huken skal være en
lavterskelarena må ikke skiløpere komme i konflikt med andre myke trafikanter.
Kulturopplevelser må sikres
Kulturopplevelser må sikres i større grad enn planen åpner for
Formålet med reguleringsarbeidet er at Huken skal kunne åpnes for allmennheten og
tilrettelegges for kultur-, natur- og idrettsopplevelser. Planen åpner opp for natur og
idrettopplevelser, men i mindre grad kulturopplevelser. Dette er et viktig hensyn som i liten grad
er ivaretatt i planen. Kultur er også et gjennomgående ønske fra både lokalbefolkning,
organisasjoner, og erfaringer fra områdesatsingen i Groruddalen viser at kulturtilbud ønskes
kjært velkommen av lokalbefolkningen. Til offentlig ettersyn er det spesielt viktig å få innspill til
dette temaet.
Markastue
Det er avgjørende at det etableres en markastue i Huken, som kan brukes til å formidling av
informasjon om turopplevelser og enkle cafebesøk. Organisasjoner kan bruke markastua som
møteplass. PBE er usikre på om det burde vært regulert inn et større areal for markastue.
Reguleringsplanen til offentlig ettersyn legger opp en bygningsmasse på maks 400 m² bebygd
areal (BYA). Bygget kan deles opp i flere deler. Dette skal også dekke visningssenter,
driftsbygning, utstyrsleie, garderobe og toalett.
Fjellhall
Planen åpner for at fjellhallen i sørbruddet kan istandsettes for bruk til idretts- og kulturformål.
PBE er positive til dette. Fjellhallen har en mystikk og unikhet som gjør den godt egnet for
kulturopplevelser, og er en svært spennende kvalitet ved området.
Aktivitetsflate for kultur og idrett
PBE er positive til at det åpnes opp for en aktivitetsflate med mulighet for fleksibel bruk som
eksempelvis kan brukes til konsertarena og festivalområde. Aktivitetsflaten i nordbruddet har en
kapasitetsflate for stående publikum på om lag 20 000. Tilrettelegging av skråninger som
tribuner eller bruk av flere soner innenfor planområdet kommer da i tillegg til dette. Gitt
nordbruddets størrelse er PBE bekymret for at dette rommet blir for lite tilrettelagt.
Reguleringsplanen burde for eks. åpnet opp for toaletter og sykkelparkering. Aktivitetsflaten er i
følge forslagsstiller tenkt fleksibel, men fremstår i planen som et område for sjeldne
arrangementer som konsert og festival. PBE ønsker innspill fra befolkningen på hva denne flaten
kan brukes til daglig, slik at man unngår at den store flaten står tom.
Geologiske verdier er kartlagt og bør formidles gjennom et visningssenter og geopark
Huken er geologisk interessant, både grunnet spesielle mineralforekomster og lokalisering nær
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Oslofeltet. Geologiske verdier er kartlagt, og det er etablert hensynssoner som er sikret i plankart
og reguleringsbestemmelser. Disse verdiene har stor opplevelsesverdi.
PBE er svært positive til at det etableres et visningssenter i tillegg til markastue, slik
reguleringsplanen åpner for. Området er svært egnet for et slikt visningssenter. I tillegg er PBE
svært positive til at planen åpner for en lokalisering av deler av en Geopark Oslo til Huken. I dag
finnes det lite informasjon om Oslofeltet. Lokalisering av deler av en Geopark til Huken vil være
svært attraktivt for skoler og andre i nærheten, og kan også bidra til å skape et positivt omdømme
for Groruddalen.
Kulturminner
Byantikvaren har gjennomført befaringer for å vurdere historiske gruver i planområdet. Det er i
tillegg gjennomført en arkeologisk registrering. Gruver er viktige tekniske kulturminner og
samtidig geologiske naturminner for forskning, undervisning og kilde til kunnskap og opplevelse
for byens innbyggere. Det tillates ikke gjort tiltak innenfor hensynssonen som kan bidra til å
forringe kulturmiljøet. Tiltak som er egnet til å bevare og tilrettelegge for opplevelse av gruver,
gruveganger etc kan tillates. PBE er svært positive til dette da dette passer godt inn sammen med
ønsket om Geopark Oslo.
5.1.1 Foreløpig konklusjon
PBE er svært positive til at området reguleres fra industri til friområde som er til glede for
befolkningen. Vi mener planforslaget i hovedsak er i samsvar med overordnede planer og
føringer. Konsekvensene av planforslaget er i all hovedsak positive. Hensynet til naturmangfold,
kulturminner og geologiske verdier er ivaretatt. Planforslaget styrker tilgjengeligheten til Marka
og tilrettelegger for friområder med uorganiserte aktiviteter. Vi mener at trafikk og parkering er
løst på en tilfredsstillende måte, men at antall sykkelparkeringsplasser burde vært spesifisert i
planen.
Slik PBE vurderer planen er det likevel tydelig at sikringsarbeidet samt forholdet til markaloven
har gitt visse begrensninger for planens utforming og aktivitetsinnhold. Gitt Hukens spesielle
situasjon, mener PBE at det finnes et større handlingsrom for innpassing av aktiviteter enn hva
markaloven normalt tillater. Sikringsarbeidet bør heller ikke være avgjørende for endelig
utforming av terreng, da PBE mener at terrenget kan bearbeides i etterkant av sikringsarbeidet.
Terrenget som fremgår av sikringsplanen vanskeliggjør ferdsel inn og ut av Huken, og ser ut til å
påvirke valg av aktiviteter og opplevelser. Dette gjelder spesielt for nordbruddet. Planens formål
er å tilrettelegge for natur, kultur og friluftsopplevelser. PBE ønsker at det var innpasset flere
møteplasser og kulturtilbud, men mener også at det er rom for flere lavterskel idrettsopplevelser.
Med tanke på planområdets beliggenhet, størrelse og potensiale for å bli Groruddalens største
natur- og rekreasjonsområde, mener PBE at forslagsstiller må undersøke hvorvidt det kan
innpasses flere lavterskel aktiviteter slik at Huken kan bli en møteplass for alle uansett alder,
kjønn eller sosial og kulturell bakgrunn. For å sikre dette ønsker PBE innspill til flere aktiviteter
og opplevelser som kan innpasses i planforslaget.
Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om at:



Det sikres areal for opparbeiding av sti/tråkk langs turvei 2 og skiløypetrasé 2 og 3, slik
at det ikke oppstår konflikt mellom gående og skiløpere.
Eksisterende flate (vist som leirplass i fig. 36) i sørbruddet sikres med dagens høyde.
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Det sikres bearbeiding av terrenget slik at det skapes bedre sammenhenger, større
variasjon, nye stier for ferdsel og opplevelser i nordbruddet.
Det åpnes opp for å innpasse flere møteplasser og aktiviteter, med spesielt fokus på
kultur. Vi ønsker innspill på hva dette kan være.
Planen suppleres med en dokumentasjonsbestemmelse om at plassering av bygninger og
anlegg innenfor friområde 1 ikke kommer i konflikt med bekkeåpning og
overvannstiltak.

6 Plan- og bygningsetaten ber spesielt om innspill fra
følgende offentlige instanser ved offentlig ettersyn
Norges vassdrags- og energidirektorat


Gjenåpning av Aurevannsbekken, og etablering av badedam er ikke prosjektert og det er
vanskelig for forslagstiller å spesifisere tiltaket i reguleringsplan til offentlig ettersyn.
NVEs sjekkliste for reguleringsplaner og de temaene NVE anbefaler innarbeidet i
reguleringsplan for vassdrag er derfor mangelfulle. PBE ønsker at NVE uttaler seg om
reguleringsplanen har tilstrekkelige bestemmelser og/eller om det er formål som må tas
inn i reguleringskartet.

Vann- og avløpsetaten






PBE ønsker at VAV uttaler seg om hvordan reguleringsbestemmelsene best mulig kan
sikre god nok overvannshåndtering i nordbruddet (som blant annet dekker friområde 2 og
3).
Gjenåpning av Aurevannsbekken, og etablering av badedam er ikke prosjektert og det er
vanskelig for forslagstiller å spesifisere tiltaket i reguleringsplanen til offentlig ettersyn.
PBE ønsker at VAV uttaler seg om reguleringsplanen har tilstrekkelige bestemmelser
og/eller om det er formål som må tas inn i reguleringskartet for å sikre god
gjennomføring av gjenåpning av Aurevannsbekken.
Det er ikke knyttet rekkefølgebestemmelse til gjenåpning av Aurevannsbekken, som sier
at bekken må åpnes før andre tiltak, i reguleringsbestemmelsene til offentlig ettersyn.
Gjenåpning av Aurevannsbekken er et av de viktigste tiltakene i reguleringsplanen,
likevel er PBE usikre på om det er nødvendig med rekkefølgekrav fordi Huken er i en
spesiell situasjon med tanke på at området er avhengig av blant annet kommunale midler
for gjennomføring av tiltak. I tillegg kan det være at det i denne planen kan være
hensiktsmessig at andre tiltak kommer på plass før gjenåpning av Aurevannsbekken. PBE
ønsker at VAV uttaler til offentlig ettersyn om dere ser at det er hensiktsmessig at det
knyttes rekkefølgekrav til gjenåpning av Aurevannsbekken.

Brann- og redningsetaten


Vedlagt ROS-analyse estimerer at nordbruddet har en kapasitet på 20 000 personer,
stående, ved store arrangementer. PBE ønsker at Brann- og redningsetaten uttaler til
offentlig ettersyn om det er tilstrekkelig at alle rømningsveiene i nordbruddet er lokalisert
i sørenden av området. Se vedlagt ROS-analyse for mer informasjon.
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Bymiljøetaten












PBE ber BYM om å uttale seg om planbestemmelsen om etablering av vegetasjon er
dekkende, blant annet tilføring av nye jordmasser. Bør bestemmelsen spesifisere at disse
massene skal være rene/fri for svartelistede arter? PBE ønsker også at BYM uttaler seg
ved offentlig ettersyn om bestemmelsen for fremmede arter, som nevnt i
forhåndsuttalelsen, er dekkende for BYM sine krav.
Landskapsutformingen omfattes ikke av tekniske byggforskrifter eller normer for
offentlig rom når det gjelder universell utforming. I den forbindelse ønsker PBE at BYM
uttaler seg om hvorvidt bestemmelser for universell utforming må tas inn i
reguleringsbestemmelsene og reguleringskartet for å sikre tilgang for alle til sørbruddet
og nordbruddet.
PBE ønsker at BYM ved offentlig ettersyn uttale seg om følgende formål skal være
offentlig: friområdene, kjørevegen, parkeringsplasser, turveiene, skiløypene. Det stilles
ikke krav til byggeplan for kjøreveg, parkering og annen veggrunn, ettersom disse
tiltakene inngår i landskapsplanen. Det skal lages landskapsplan for sørbruddet og
nordbruddet. I den forbindelse ønsker PBE at BYM uttaler seg om det er nødvendig med
byggeplan.
Det er ikke knyttet rekkefølgebestemmelse til gjenåpning av Aurevannsbekken, som sier
at bekken må åpnes før andre tiltak, i reguleringsbestemmelsene til offentlig ettersyn.
Gjenåpning av Aurevannsbekken er et av de viktigste tiltakene i reguleringsplanen,
likevel er PBE usikre på om det er nødvendig med rekkefølgekrav fordi Huken er i en
spesiell situasjon med tanke på at området er avhengig av blant annet kommunale midler
for gjennomføring av tiltak. I tillegg kan det være at det i denne planen kan være
hensiktsmessig at andre tiltak kommer på plass før gjenåpning av Aurevannsbekken. PBE
ønsker at BYM uttaler til offentlig ettersyn om dere ser at det er hensiktsmessig at det
knyttes rekkefølgekrav til gjenåpning av Aurevannsbekken.
Reguleringsbestemmelsene sikrer at overvann skal håndteres åpent og lokalt. Med
gjenåpning av Aurevannsbekken, er åpent og lokal overvannshåndtering i sørbruddet
beskrevet. PBE ønsker at BYM kommenterer om dere mener at
reguleringsbestemmelsene på best mulig måte sikrer god nok overvannshåndtering,
spesielt i nordbruddet.
Reguleringsbestemmelsene sier at ved søknad om rammetillatelse skal det blant annet
dokumenteres hvordan vegetasjon skal etableres, samt plantevalg og plantematerialets
opphav. PBE ønsker at BYM kommenterer om dere skal godkjenne plantelisten ved
søknad om rammetillatelse.
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7.2 Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplan for Huken – Ammerudveien 300
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr/bnr 94/7, 94/244, 94/693, 95/5, 95/10, 95/44, 95/117, 95/129 og 95/137.
Kartnummer ONO-201603034, 24.05.2018

Planens hensikt


Formålet med planen er å åpne Huken pukkverk for allmennheten og tilrettelegge for
kultur-, natur- og idrettsopplevelser.

Fellesbestemmelser
1 Fellesbestemmelser for hele planområdet
1.1 Sikring mot steinsprang og fallsikring
Alle bergskjæringer, gruvesjakter, større terrengsprang, samt tunnel gjennom tverrveggen, skal
sikres slik at de ikke utgjør fare. Sikringstiltak omfatter både sikring mot steinsprang og
fallsikring. Dokumentasjon av nødvendige sikringstiltak skal følge søknad om rammetillatelse.
1.2 Utforming
Alle anlegg og bebyggelse i planområdet skal sikres en helthetlig utforming med høy
arkitektonisk kvalitet. Det skal benyttes materialer som tåler publikumsslitasje. Ved tiltak i
terrenget og intern masseforflytning skal endelig terreng bidra til skape topografisk variasjon.
Forstøtningsmurer skal opparbeides av stedlige steinsorter.
1.3 Belysning
Utendørs belysning skal rettes mot terreng.
1.4 Renovasjonsløsninger
Avfallshåndtering skal fortrinnsvis etableres som felles miljøstasjon i tilknytning til bebyggelse.
1.5 Etablering av vegetasjon
Innenfor bruddkanten skal det etableres vegetasjon med stedegne arter. Ved valg av planter eller
frø som skal brukes til revegetering skal planelisten godkjennes av Bymiljøetaten. Ved søknad
om rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan vegetasjon skal etableres, plantevalg og
plantematerialets opphav. Det skal videre redegjøres for oppbygning av jordvolum med dybder
og sammensetning. Som grunnlag for en vurdering av behovet for tilføring av nye masser skal
det tas prøver av jordprofiler i områder der vegetasjon skal etableres.
1.6 Fremmede arter
Der det er registrert forekomster av fremmede arter, skal masseforflytning rapporteres til
Bymiljøetaten og Bymiljøetatens rutiner for håndtering følges.
1.7 Overvannshåndtering
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan
infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Naturlige flomveier skal bevares. Overvann fra
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planområdet skal ikke kunne forårsake flom på tilliggende arealer eller nedstrøms i
Alnavassdraget. Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt
overvann, både takvann, overflatevann, drensvann og sigevann fra asfaltdeponiet. Valg av
løsning skal begrunnes.
I anleggsperioden er det ikke tillatt å slippe urenset vann til Aurevannsbekken, på kommunalt
nett eller annen resipient.
1.8 Snøproduksjon
Anlegg for snøproduksjon i Lillomarka arena tillates videreført inn i planområdet langs
skiløypetrasé 1 og i friområde 2. Det tillates snøproduksjon og midlertidige deponier av kunstsnø
som base for utkjøring av snø til det øvrige løypenettet. Langs skiløypetrasé 1 tillates oppført
permanente lansekanoner. Fremføring av permanente vann- og luftledninger til snøproduksjon
skal legges under bakken. Vann skal hentes fra samme vannkilde som snøproduksjonsanlegget i
Lillomarka arena og uttaket reguleres av den til enhver tid gjeldende reguleringsplan for
Lillomarka Arena.
1.9 Støy fra snøproduksjonsanlegg
Støy i boligområder skal ikke overstige LpAeq 50 dB i perioden 07.00 – 19.00.
Støy i boligområder skal ikke overstige LpAeq 45 dB i perioden 19.00 – 23.00.
Støy i boligområder skal ikke overstige LpAeq 40 dB i perioden 23.00 – 07.00.
For støy med rentonekarakter skal det legges til 5 dB på målt lydtrykknivå før sammenligning
med støygrensen.
Unntak fra disse kravene:
Snøproduksjon kan i inntil 15 døgn pågå hele døgnet med støy inntil LpAeq 50 dB ved bolig.
For støy med rentonekarakter skal det legges til 5 dB på målt lydtrykknivå før sammenligning
med støygrensen.
Søndager og helligdager:
Med unntak av tre søndager eller helligdager kan snøproduksjon ikke pågå i perioden 07.00 19.00 søndager eller helligdager.
1.10 Mineralressurser
Tiltak i Hukenområdet skal være reversible for å sikre mineralressursene for fremtidig utnyttelse.

Bestemmelser til arealformål
2 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)
2.1 Fellesbestemmelser for skiløypetraseer - sikring langs skiløypetraseene
Ved lengre skråninger, eller ved terrengsprang over 1,5 meter langs skiløypetraseen, skal det
etableres egnede sikringstiltak for å hindre utforkjøring. Sikring mot utforkjøring skal som
hovedregel bestå av voller eller som bearbeiding av sideterrenget. Sikringstiltak skal fremgå av
landskapsplan, jf. punkt 4.9 og 4.10.
2.2 Skiløypetrasé 1-2
Skiløypetrasé 1 og 2 tillates opparbeidet i 6 meters bredde. Det kan legges asfalt i 3,5 meters
bredde + nødvendig breddeutvidelse av kurver. Skiløypetrasé 1 og 2 tillates anvendt som anlegg
for rulleski i snøfrie perioder. Det tillates etablert belysning langs traséen.
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2.3 Skiløypetrasé 3
Skiløypetrase 3 tillates opparbeidet i 6 meters bredde og kan gruslegges i 4 meters bredde.
Skiløypene skal anvendes som turvei i sommersesongen. Det tillates etablert belysning langs
traséen. Fyllinger og skjæringer mot naturformål skal plasseres innenfor formålsgrensene. Som
hovedprinsipp skal skiløypa legges på eksisterende terreng.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
3.1 Kjøreveg 1-2
Kjøreveg skal opparbeides som atkomst til friområde 2 og 3 og være felles for gnr. 94 bnr. 7, 244
og gnr. 95 bnr. 44, 117. Kjørevegen skal dimensjoneres for buss og være minimum 4 meter bred.
Sidearealer skal tilsås. Maksimal stigning skal ikke overstige 8 %. Frihøyde i tunnelen gjennom
tverrveggen skal minimum være 4,6 m. Vegen kan belyses og skal stenges med bom som vist på
plankartet. Kjøreveg 1 kan asfalteres, kjøreveg 2 skal være gruslagt.
3.2 Annen veggrunn - grøntareal
Annen veggrunn skal være offentlig og omfatter arealer mellom parkering og fortau som vist i
plankartet. Arealene skal steinsettes eller tilsås.
3.3 Parkeringsplasser
Parkeringsarealet skal være offentlig og opparbeides som vist på plankartet. Det tillates etablert
inntil 40 parkeringsplasser for utfartsparkering og atkomst til Huken. To plasser skal være
tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Parkeringsarealer kan asfalteres og
opparbeides med belysning. Ved store arrangementer kan parkeringsplassen stenges for
privatbiler og benyttes til av- og påstigning for buss og bussparkering.
3.4 Kjøreveg/ Skiløypetrasé
Arealet omfatter krysset mellom skiløypetrasé 2 og 3 og kjøreveg 1. Arealet kan asfalteres.

4 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)
4.1 Fellesbestemmelser for friområder – etablering av vegetasjon
I friområdene skal det etableres vegetasjon med stedegne arter. Følgende vegetasjonstyper skal
etableres:







4.2

Barskog med furu og andre tørketålende busker
Lysåpen løvskog
Kantvegetasjon våtmarksområde
Gress-sletter
Slåtteng
Parktrær
Nyttevekster
Friområde 1

4.2.1 Utnyttelse, plassering og høyder
Innenfor byggegrense som vist på plankartet, tillates etablert bebyggelse benyttet som
markastue/bevertning, forsamlingslokale/visningssenter, driftsbygning, utstyrsutleie, garderobe
og toalett. Bebyggelsen kan deles i flere volum.
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Tillatt bebygd areal skal ikke overstige BYA= 400 m2. Maksimal gesimshøyde målt fra
gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ikke overstige 7 m. Maksimal mønehøyde målt fra
gjennomsnittlig planert terreng skal ikke overstige 11 m. Takene skal bygges som grønne tak
(tekking med plantemateriale) og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske
uttrykk. Tekniske anlegg som ventilasjonsanlegg ol. skal integreres i den arkitektoniske
utformingen.
4.2.2 Utforming og bruk
Innenfor friområde 1 tillates gjenåpning av Aurevannsbekken og etablering av badedam med
sandstrand. Det tillates etablert gruslagte gangveier/stier og aktivitetsområder, herunder leke- og
mosjonspark, sandvolleyballbane, belysning, opparbeidete grillplasser, benker og bord.
Fallunderlag skal etableres av naturlige materialer. Gummidekke tillates ikke. Det skal etableres
sykkelparkeringer og to HC-parkeringsplasser i tilknytning til bebyggelse/badedam. Inngang til
utsprengt eksisterende fjellhall skal opprettholdes. Det tillates opparbeidet kjørbar atkomst til
bebyggelse og eksisterende fjellhall, med 3 meters gruslagt bredde.
4.3

Friområde 2

4.3.1 Utforming og bruk
I friområde 2 tillates etablert en aktivitetsflate til bruk ved idretts- og kulturarrangementer.
Denne tillates tilrettelagt for uorganiserte aktiviteter som aking, skilek og orientering. Vinterstid
kan det opparbeides koblinger til skiløypetraséer for å øke samlet lengde på løypenettet. Inntil 2
dekar av aktivitetsflaten kan opparbeides som skøytebane vinterstid. Egnede fjellvegger kan
tilrettelegges for klatring. I enden av kjørevegen tillates etablert en forsterket flate på maksimalt
4,5 daa som kan benyttes ved midlertidige arrangementer. På flaten skal det benyttes vekstgrus
eller tilsvarende dekke som gir en vegetert overflate. Asfalt eller andre harde flater tillates ikke.
Den forsterkede flaten kan også benyttes som snuareal for kjørevegen.
Det tillates etablert belysning, benker, bord og opparbeidete grillplasser.
Terrenget rundt aktivitetsflaten tillates bearbeidet som amfi/tribune og det kan etableres trapper i
terrenget.
Det tillates fremføring av strøm og vann. Fast teknisk infrastruktur skal legges i bakken.
Det tillates etablert rensedam for sigevann fra asfaltdeponiet.
4.4 Friområde 3
Innenfor friområde 3 tillates oppført gangstier med inntil 2 meters gruslagt bredde. Det tillates
opparbeidet plass med møblering, skilt informasjonstavler og belysning ved eksisterende
gruvegang i vestveggen.
4.5 Turvei 1
Turvei 1 tillates opparbeidet i 3,5 meters gruslagt bredde. Turveien kan brøytes vinterstid.
4.6 Turvei 2
Turvei 2 tillates opparbeidet i 3,5 meters gruslagt bredde og kan opparbeides som en 6 meter
bred skiløype om vinteren. Det tillates etablert belysning langs traséen.
4.7 Turvei 3
Turveg 3 omfatter eksisterende turvei og skal beholdes som i dag.
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4.8 Turvei 4
Turvei 4 omfatter eksisterende anleggsveg i sørbruddet. Forbindelsen skal opprettholdes og ikke
fylles igjen. Turvei 4 skal knyttes til øvrige gangforbindelser i sørbruddet der dette er naturlig for
å oppnå sammenheng i turveisystemet. Det tillates etablert belysning langs turveien.
4.9 Landskapsplan sørbruddet
Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes landskapsplan i målestokk 1:500 for
friområde 1. Landskapsplanen skal forelegges Bymiljøetaten til uttalelse før endelig godkjenning
av Plan- og bygningsetaten.
Landskapsplanen skal vise kotehøyder, kjørearealer, kjøreveg, bom, parkeringsarealer for HC,
sykkelparkering, turveier, belysning, renovasjonsløsninger, bebyggelse, overvannsløsninger og
eventuelle forstøtningsmurer/konstruksjoner. Planen skal vise gjenåpnet bekk og badedam, ny
vegetasjon, skilt, informasjonstavler, gjerder, lekeplass, aktivitetsområder, møblering og
opparbeidete grillplasser. Sikringstiltak iht. punkt 1.1, skal fremgå av planen.
Arealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent landskapsplan før det gis
midlertidig brukstillatelse for det enkelte tiltak.
4.10 Landskapsplan nordbruddet
Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes landskapsplan i målestokk 1:500 for
friområde 2 og 3, inkludert skiløypetrasé 1, 2 og 3, samt turveg 1 og 2. Landskapsplanen skal
forelegges Bymiljøetaten til uttalelse før endelig godkjenning av Plan- og bygningsetaten.
Landskapsplanen skal vise kotehøyder, kjørearealer, kjøreveg, sykkelparkering, turveier,
skiløyper med eventuelle sikringstiltak for utforkjøring, overvannsløsninger, ny rensedam for
asfaltdeponi, belysning, møblering, opparbeidete grillplasser, renovasjonsløsninger,
snøproduksjonsanlegg, arealer for kunstsnødeponi, og eventuelle
forstøtningsmurer/konstruksjoner. Planen skal vise ny vegetasjon, skilt/informasjonstavler,
tilrettelegging for terrengsykling, amfi, samt den forsterkede flaten i nordbruddet med snuareal
for kjørevegen/buss. Sikringstiltak iht. punkt 1.1 og 2.1 skal fremgå av planen.
Arealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent landskapsplan før det gis
midlertidig brukstillatelse for det enkelte tiltak.

5 Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl. § 12-5 nr. 5)
5.1 Fellesbestemmelser for naturformål
Arealer avsatt til naturformål skal forvaltes i henhold til de enhver tid gjeldende mål og
retningslinjer for Oslo kommunes skoger.
Det tillates etablert sikringstiltak iht. punkt. 1.1.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 16-6, 12-7 og 11-8)
6 Sikring-,støy og faresone (pbl. § 11-8 a)
6.1 Faresone – flomfare H320_2
Innenfor hensynssone H-320-2 som vist på plankartet skal tiltak sikres mot flomfare.
Dokumentasjon på flomsikring skal sendes inn sammen med søknad om rammetillatelse.
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7 Særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (pbl. § 11-8 c)
7.1 Hensynssone – annen fare (asfaltdeponi) H390
Området markert som faresone er opprettet for å sikre deponiet for returasfalt med tilhørende
infrastruktur. Alle tiltak innenfor faresonen skal godkjennes av Fylkesmannen før det gis
igangsettingstillatelse.
7.2 Hensynssoner – bevaring naturmiljøH560_1_2_3
I hensynssonen tillates ikke hogst eller tekniske inngrep. Skilting av blåmerkede stier gjennom
hensynssonen tillates. Ved ev. felling av enkelttrær som faller over turstier eller som kan stå i
fare for å falle, bør trærne bli liggende i lokaliteten.
7.3

Hensynssone – bevaring kulturmiljøH570

7.3.1 Gruveskjerp og kullmile H570_1
Tiltak innenfor hensynssonen som kan forringe kulturmiljøet tillates ikke. Tiltak som er egnet til
å bevare og tilrettelegge for opplevelse av kulturminnet, kan tillates innenfor hensynssonen etter
godkjenning av Byantikvaren.
7.3.2 Gruvehistorie og geologiske verdier H570_2
Tiltak innenfor hensynssonen som kan forringe kulturmiljøet tillates ikke. Tiltak som er egnet til
å bevare og tilrettelegge for opplevelse av kulturminnet, samt sikringstiltak iht. punkt 1.1, kan
tillates innenfor hensynssonen etter godkjenning av Byantikvaren.
Innenfor hensynssonene H570_2 og har bergskjæringer og synlig fjell geologisk interesse.
Synlig fjell skal ikke fylles med masse eller på annen måte tildekkes.
7.3.3 Gruvehistorie H570_3
Tiltak innenfor hensynssonen som kan forringe kulturmiljøet tillates ikke. Tiltak som er egnet til
å bevare og tilrettelegge for opplevelse av kulturminnet, kan tillates innenfor hensynssonen etter
godkjenning av Byantikvaren.
7.3.4 Gruvehistorie og geologiske verdier H570_4
Tiltak innenfor hensynssonen som kan forringe kulturmiljøet tillates ikke. Tiltak som er egnet til
å bevare og tilrettelegge for opplevelse av kulturminnet, kan tillates innenfor hensynssonen etter
godkjenning av Byantikvaren.
Innenfor hensynssonene H570_4 og har bergskjæringer og synlig fjell geologisk interesse.
Synlig fjell skal ikke fylles med masse eller på annen måte tildekkes.

8 Båndlagte områder eller båndlegging i påvente av vedtak (pbl. § 11-8 d)
8.1 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_1_2
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet
innenfor hensynssone H730_1og_2, er ikke tillatt uten dispensasjon fra kulturminneloven.
Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.

Saksnummer: 201603034 – 43

Side 103 av 104

Bestemmelser til bestemmelsesområder
9 Bestemmelsesområde #1
Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates etablert anlegg for terrengsykling, herunder pumptrack
og BMX-bane. Anlegget skal være allment tilgjengelig og skal tilpasses ulike nivåer og
aldersgrupper.

10 Bestemmelsesområde #2
Eksisterende fjellhall innenfor bestemmelsesområde #2 kan benyttes som lager og garasje for
driftskjøretøy. Fjellhallen kan også istandsettes for bruk til idretts- og kulturformål.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring
11 Etablering av sikringstiltak
Før området tas i bruk og åpnes for allmennheten skal det være etablert nødvendige sikringstiltak
i hele planområdet, jf. planbestemmelsenes punkt 1.1 og 2.1

12 Før rammetillatelse
Før Aurevannsbekken åpnes og ny badedam etableres skal eksisterende rensedam for
asfaltdeponiet flyttes til friområde 2. Før det gis rammetillatelse for disse tiltakene må
fylkesmannen kontaktes for vurdering av rensebehov og godkjenning av eventuell ny
renseløsning.
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8 Vedtak om offentlig ettersyn
Plan- og bygningsetaten vedtar å legge følgende forslag ut til offentlig ettersyn:
Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Ammerudveien 300.
Planområdet omreguleres fra byggeområde for industri (asfaltverk, steinbrudd og masseuttak) til:
Bebyggelse og anlegg:


Skiløypetrasé (1420)

Samferdselsanleg og teknisk infrastruktur:





Kjøreveg/Skiløypetrasé (2900)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Kjøreveg (2011)
Parkeringsplasser (2082)

Grønnstruktur:



Turvei (3031)
Friområde (3040)

LNF-formål


Naturområder (5120)

Hensynssone






Flomfare (H320)
Annen fare (asfaltdeponi) (H390)
Bevaring naturmiljø (H560 1-3)
Bevaring kulturmiljø (H570 1-4)
Båndleggingssone (Båndlegging etter lov om kulturminner) (H730 1-2)

Planforslaget er fremmet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og vist på kart merket Plan- og
bygningsetaten ONO-201603034, datert 24.05.18.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og i samsvar med
bystyrevedtaket 17.06.2009.
Planforslaget er ikke i strid med kommuneplanen eller markaloven.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 06.08.2018 av:
Rebekka Stormoen - saksbehandler
Kristian Thomassen - for enhetsleder Inga Berge de Galvez

