Oslo kommune
Bymiljøetaten

Asplan Viak

v/ Anne Sandnes

Dato:
Deres ref.: 17/12430

Vår ref.: 11/01967-19

Saksbeh.: Synne Marie Vestmoen
Org. enhet: Idrett og grønnstrukturplan

06.06.2017

Arkivkode: 512

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - HUKEN, AMMERUDVEIEN 300
Bymiljøetaten (BYM) viser til oppstart av detaljregulering av Huken i bydel Grorud.
Det er viktig å sikre en fleksibel reguleringsplan for natur- kultur og idrettsopplevelser, der
synergier med Lillomarka Arena vektlegges.
Idrettstilrettelegging, f.eks. klatring og sykling, må gjøres for alle nivåer (også avanserte
nivåer), i samarbeid med de respektive forbund.
Etablering av dam-miljø og miljø for sandsvaler er to naturetableringstiltak som kan vurderes.
Se også vedlegg for informasjon vedrørende svartelistede arter. Når det gjelder valg av planter/
frø som skal brukes ved revegetering må plantelisten godkjennes av BYM.
En eventuell ny badedam må utredes av VAV og BYM, da det er mange problemstillinger som
må sees på for å kunne vurdere om dette er mulig i praksis. Rensebasseng må også vurderes av
fagpersoner i etatene.

Med vennlig hilsen

Monica Fleisje
avdelingsdirektør
Godkjent elektronisk

Synne Marie Vestmoen
overingeniør

Kopi til: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefon: 21 80 21 80

Org.nr: NO 996 922 766
Bankgiro: 1315.01.03376

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Bymiljøetaten
Miljødivisjonen
Notat
Til:

EBY v/Steinar Sidselrud

Fra:

BYM v/Bård Bredesen

Epost: bard.bredesen@bym.oslo.kommune.no
Dato: 26.11.2015

FORSLAG TIL TILTAK MOT SVARTELISTEDE PLANTER I OG VED HUKEN
PUKKVERK
Kartlegging

Det gjennomføres systematisk kartlegging av alle svartelistede planter (planter med høy og svært høy
økologisk risiko):
http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/?RiskLevel=4&SpeciesGroup=karplanter
http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/?RiskLevel=3&SpeciesGroup=karplanter
Kartleggingen utføres innenfor hele pukkverksområdet og de åpne (ikke skogdekte) arealene inntil
pukkverket 2 ganger i året: uke 22 og uke 32.
Kartleggingsarbeidet kan enten utføres av de som utfører bekjempelse, og parallelt med gjennomføring
av bekjempelsen, eller av personale som ikke skal bekjempe. Det viktige er imidlertid at de som
gjennomfører kartleggingen har god artskunnskap og er i stand til å bestemme alle fremmede planter
med høy og svært høy økologisk risiko, selv om disse ikke nødvendigvis blomstrer til den tid
undersøkelsen gjennomføres.
Hver forekomst og planteart skal for hvert år avgrenses nøyaktig på kart, digitaliseres og legges inn på
Artsobservasjoner.no innen årets utgang. For hver atskilte forekomst skal det noteres art og mengde
planter (antall eller få/middels/mange).
Kartleggingen skal være grunnlag for bekjempelse det samme året. Dersom ikke samme personer
utfører begge oppgaver, er det derfor behov for god kommunikasjon mellom de som gjennomfører
kartlegging og bekjempelse, slik at de som bekjemper får kartavgrensinger og informasjon om mengde
planter.

Bekjempelse
Tidsperioder
Til følgende tider gjennomføres bekjempelsestiltak mot de svartelistede plantene som er registrert i
området eller som vi forventer at vokser her eller vil etablere seg:

-

Uke 22: russekål
Uke 24: russekål, hagelupin og evt. ullborre
Uke 27: russekål, hagelupin, kanadagullris, steinkløver (både hvit- og legesteinkløver), og evt.
ullborre og pastinakk
- Uke 32: russekål (rosetter uten blomst), kanadagullris, steinkløver og evt. pastinakk og
fremmede mispelarter
Dersom det er sen sesong kan tiltakene utsettes en uke.
Metoder
Russekål, hagelupin, kanadagullris, ullborre, steinkløver og pastinakk skal rotkuttes med spade slik at
man også får med noe røtter, eller eventuelt lukes. Sistnevnte metode skal bare benyttes ved store og
tette forekomster eller der man ikke kommer til med spade. Fremmede mispelarter eller evt. andre
svartelistede busker og løvtrær fjernes ved å dra opp og klippe av røttene. Spett brukes ved behov for å
komme til.
Følgende generelle arbeidsoppgaver skal gjennomføres i forbindelse med bekjempelse av alle arter:
 Artene ettersøkes grundig og bekjempes innenfor og i kantene av de arealene der de er
registrert.
 Bekjempelsestiltakene utføres så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø.
 For å hindre at frø og planterester blir spredd til nye steder, skal klær, fottøy og utstyr være
rene for frø og jord som potensielt kan inneholde frø. Før man forflytter seg til nye steder
innen området skal man forsikre seg om dette. Utstyr og fottøy som kan ha kommet i kontakt
med bakken eller frøplanter, må rengjøres hver dag.
 Alle planter samles i sekker og sendes til forbrenning uansett bekjempelsestiltak, dersom de
har begynt å utvikle frø/frukter eller det er usikkert om de har det. Annet plantemateriale kan
legges igjen på stedet.
 Sekker som inneholder innsamlet plantemateriale lukkes forsvarlig og fraktes så fort som
mulig til forbrenning på Klemetsrud forbrenningsanlegg. Det er viktig at ikke frø/frukter faller
ut av sekker.
Det er viktig at de som skal gjennomføre tiltakene har erfaring med bekjempelse av en eller flere av
nevnte arter fra tidligere.
Andre svartelistede arter
Ved eventuelle funn av andre svartelistede planter kontaktes Bymiljøetaten for råd angående
bekjempelsesmetode og tidspunkter. I utgangspunktet skal følgende bekjempelsesmetoder benyttes
ved funn av de artene som er nevnt under (se bekjempelsesmetoder for de enkelte linkene):
Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme:
http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2010-bekjempelse-av-kjempebjornekjeks.pdf
Kjempespringfrø: http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2009-bekjempelse-av-kjempespringfro.pdf
Parkslirekne: http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2010-bekjempelse-av-parkslirekne.pdf

Som hovedregel skal det ikke benyttes (kjemiske) plantevernmidler ved bekjempelse.
Det prioriteres ikke bekjempelse av vinterkarse, eple, kirsebær og syrin.
Rapportering
Det skal rapporteres hvilke tiltak som har blitt gjennomført for hver enkelt art og lokalitet, datoer for
utførte tiltak og mengde planter før og etter utførte tiltak. Registreringsskjema angitt i følgende
faktaark kan benyttes: http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2010-bekjempelse-av-kjempebjornekjeks.pdf
Eventuelle nyoppdagete forekomster, eller utvidelse av eksisterende kjente forekomster, tegnes inn på
kart, beskrives og leveres til dem som arbeider med kartlegging (se punkt over).
Rapporteringen sammenstilles etter hver sesong og oversendes Bymiljøetaten til orientering innen 1.
november hvert år.

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Postboks 491 Sentrum
0105 OSLO

Dato:
Deres ref.:

Vår ref.: 15/19763-3

Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen
Org. enhet: Natur og forurensning

26.11.2015

Arkivkode:

ANBEFALTE TILTAK MOT SVARTELISTEDE ARTER I HUKEN PUKKVERK
Vi viser til befaring med EBY ved Steinar Sidselrud i Huken pukkverk 27.08.2015, der det ble avtalt at
Bymiljøetaten skulle utarbeide notat med anbefalte bekjempelsestiltak, for å hindre at svartelistede arter
etablerer seg i sikringsskråningene. Vi beklager forsinket tilbakemelding.
Bystyret har i møte 20.05.2015 sak 112 vedtatt at «Bystyret ber byrådet vurdere hvordan man under
utbygging av Lillomarka Arena kan bidra til at plantearter registrert i Artsdatabankens gjeldende
svarteliste (f.eks. kanadagullris og hagelupin) blir fjernet, og at videre spredning av slike planter i dette
området stanses. Bystyret ber byrådet informere om dette gjennom et notat til bystyret». Arealene som
skal opparbeides til Lillomarka Arena ligger helt inntil og delvis innenfor Huken pukkverk sitt
driftsområde. Driften av pukkverket vil således være av stor betydning for hvilke svartelistede arter som
eventuelt etableres og sprer seg i området.
Under befaringen 27.08 ble det registrert forekomster av de svartelistede plantene kanadagullris,
hagelupin og hvitsteinkløver, som alle er gitt svært høy økologisk risiko. Kanadagullris og hagelupin
forekom stedvis i ganske store mengder. På denne tiden av året er det lett å overse russekål (høy
økologisk risiko) og andre svartelistede planter som blomstrer tidlig på året. Flere svartelistede planter
kan derfor være oversett.
Det er stor risiko for at nevnte fremmede planter, og eventuelt andre fremmede planter som ikke ble
oppdaget på befaringen i august, vil spre seg i området og på sikt bli dominerende. Denne risikoen er
størst der det forekommer blottlagt mark med organisk materiale, noe som gjelder størsteparten av
arealet innenfor pukkverket og deler av arealene inntil. Vi anbefaler derfor at det årlig gjennomføres
systematiske kartleggings- og bekjempelsestiltak innenfor Huken pukkverk og i inntilliggende
nærområde som ikke er skogdekt. Disse tiltakene bør gjennomføres så lenge driften av pukkverket pågår
og i minst 3 år etter ferdigstillelse/opparbeidelse av anlegget. Se vedlagte notat med forslag til tiltak. Ta
kontakt hvis det er behov for nærmere avklaring av bekjempelsesmetoder og veiledning av utøvende
personell.
Med vennlig hilsen

Signe Nyhuus
divisjonsdirektør

Bymiljøetaten

Runar Ovesen
avdelingsdirektør

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
Postadresse:
Postboks 636 Løren
0507 OSLO

Telefon: 02 180

Bankgiro: 1315.01.03376
Org.nr: NO 996 922 766

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www.bym.oslo.kommune.no

Kopi: Kultur- og idrettsbygg v/Steinar Ågren Helgesen, Pb.1514 Vika, 0117 OSLO

Vedlegg: Forslag til tiltak mot fremmede planter i og ved Huken pukkverk
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Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

ASPLAN VIAK AS
Postboks 337
0101 OSLO

Dato:
Deres ref.:

06.06.2017

Vår ref. (saksnr.):

Saksbeh.:

Arkivkode:

12/02818-15

Per Ole Israelsen

512.1

Anne Sandnes

Huken, Ammerudveien 300 - Innspill til varsel om oppstart av planarbeid
Vi viser til brev datert 20. og 21.4.2017 med varsel om igangsetting av detaljregulering av
Huken i bydel Grorud.
Offentlige ledninger
I områdets sørlige del ligger kommunale vann-, spill- og overvannsledninger (se kartvedlegg)
med tilkobling av stikkledninger til dagens bygg i planområdet. Hvis de tilkoblede byggene
skal frakobles, 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.
Åpning av bekkelukking
Over planområdet går et bekkeløp. Bekken starter fra Aurevann og går videre i Alna. Over
planområdet er bekken lukket i rør/kanal.
Vann- og avløpsetaten anbefaler bekkeåpning slik varslingsbrevet beskriver at planen skal
tilrettelegge for. Bekkeåpning foreslås tas 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. Anlegg må utformes slik at naturlige
flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. Ved regulering og senest
ved søknad om tiltak skal det utføres ROS-analyse som dokumenterer at avrenningen og
avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. Videre skal det vises at det sikres
tilstrekkelig areal for lokal åpen overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon.
Vannkvaliteten må sikres både i anleggsfase og utenom.
Det forutsettes etablert en egen reguleringsbestemmelse for overvannshåndtering med som
sikrer disse kravene.

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO
Herslebs gate 5, 0561 OSLO
21 80 21 80

E-post:
Internett:

postmottak@vav.oslo.kommune.no
www.vav.oslo.kommune.no

Org.nr.: 971 185 589 MVA
Bankgiro: 1315.01.01462

Med hilsen
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Hallvard Oen
funksjonsleder FTP

Per Ole Israelsen
saksbehandler

Vedlegg:

Huken Ammerudveien 300.pdf

Kopi til:

OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
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Oslo kommune
kommune
Byantikvaren
Byantikvaren

anne.sandnes@asplanviak.no
anne.sandnes@asplanviak.no

Dato:
Dato:

23.06.2017
23.06.2017

Deres
ref:
Deres ref:

Vår ref
ref (saksnr):
(saksnr):
Vår

Saksbeh:
Saksbeh:

Arkivkode:
Arkivkode:

20.04.2017
20.04.2017

201600450-6
201600450-6

Fredrik
Borgen /
Geir Sørgård
Sørgård
Fredrik Annand
Armand Borgen
/ Geir

512 94/7
94/7
512

94/7 AMMERUDVEIEN
300, HUKEN
HUKEN - UTTALELSE
UTTALELSE VED
VARSEL OM
OM OPPSTART
OPPSTART
94/7
AMMERUDVEIEN 300,
VED VARSEL
AV
AV REGULERINGSARBEID
REGULERINGSARBEID

Vi viser
Ammerudveien 300,
viser til varsel
varsel om oppstart
oppstart av reguleringsarbeid
reguleringsarbeid for Ammerudveien
300, Huken
Huken pukkverk,
pukkverk,
oversendt
oversendt den 20.04.2017.
20.04.2017. Formålet
Formålet med
med planarbeidet
planarbeidet er å legge
legge til rette
rette for å tilbakeføre
tilbakeføre
området
omrâdet til marka
marka som et område
omrâde for friluftsaktiviteter.
friluftsaktiviteter.
Nyere
Nyere tids
tids kulturminner
kulturminner
I forbindelse
Ammerud på 1960-tallet
utarbeidet
forbindelse med
med utbyggingen
utbyggingen av drabantbyen
drabantbyen Ammerud
1960-tallet ble
ble det utarbeidet
planer om å anlegge
planer
anlegge et større
større pukkpukk- og asfaltverk
asfaltverk på Huken,
Huken, hvor
hvor Oslo
Oslo Veivesen
Veivesen allerede
allerede hadde
hadde
mindre pukkverk.
pukkverk. Bergverksdrift
Bergverksdrift i form
form av gruver,
gruver, steinbrudd
steinbrudd og pukkverk
pukkverk har lang
lang tradisjon
tradisjon
et mindre
på Grorud.
Grorud. Byantikvaren
Byantikvaren har imidlertid
imidlertid ikke tilkjent
tilkjent verken
verken pukkverket
pukkverket i seg selv eller
eller
bygningene
tilknyttet driften
driften kulturminneverdi.
kulturminneverdi.
bygningene tilknyttet
Innenfor planområdet
registrert tre historiske
historiske gruver/dagbrudd
gruver/dagbrudd - lags tursti
tursti vest
vest i
planområdet er det registrert
Innenfor
planområdet, iibergveggen
bergveggen inne
pukkverket. Tettstedet
planområdet,
inne i pukkverket,
pukkverket, samt
samt like sydvest
sydvest for pukkverket.
Tettstedet
Grorud vokste
vokste fram
fram rundt
rundt bergverksdrift,
bergverksdrift, med
med både
steinbrudd, samt
samt annen
annen
Grorud
både kobbergruver
kobbergruver og steinbrudd,
industri
jernbanestasjon var en del av Norges
Norges første
industri tilknyttet
tilknyttet Alnaelva.
Alnaelva. Grorud
Grorud jernbanestasjon
første offentlige
offentlige
jernbane, som stod ferdig
bidro til utviklingen
jernbane,
ferdig i 1854.
1854. Dette
Dette bidro
utviklingen av området,
området, som i dag er et av
Groruddalens
kulturmiljøer. I skogsområdene
Groruddalens mest
mest verdifulle
verdifulle og sammensatte
sammensatte kulturmiljøer.
skogsområdene nord
nord for Grorud
Grorud
finnes en rekke
rekke spor etter bergverksdrift.
bergverksdrift. Ved
Ved Alnsjøen
gruveforetaket Gotthalfske
Gotthalfske
finnes
Alnsjøen drev gruveforetaket
kobberverk gruvedrift
kobberverk
gruvedrift fra tidlig
tidlig på 1700-tallet,
1700-tallet, og mot
mot slutten
slutten av 1800-tallet
1800-tallet startet
startet det
franskbelgiske selskapet
selskapet Compagnie
Compagnie Minière
Minière de Grorud
Grorud drift
drift i området.
området. En plass
langs
franskbelgiske
plass langs
Bergensveien
Bergensveien som går under
under navnet
navnet «Frankrige»
«Frankrige» vitner
vitner om selskapets
selskapets tilstedeværelse
tilstedeværelse på
Grorud.
Grorud.
Bergverksdrift og gruver
gruver er en side ved
ved Groruds
Groruds historie
historie og kulturelle
kulturelle identitet.
identitet. Gruvene
Gruvene i
Bergverksdrift
Huken
kulturhistorisk verdi
Huken pukkverk
pukkverk kan
kan knyttes
knyttes direkte
direkte til dette,
dette, og har kulturhistorisk
verdi som levninger
levninger etter
etter
denne
denne epoken
epoken av Groruds
Groruds historie.
historie. Etter
Etter Byantikvarens
Byantikvarens vurdering
vurdering har derfor
derfor gruvene
gruvene
kulturminneverdi,
grunn av både
geologiske verdier
verdier og kulturminneverdier.
kulturminneverdier.
kulturminneverdi, og bør
bør bevares
bevares på
på grunn
både geologiske
Byantikvaren anbefaler
anbefaler derfor
derfor at gruvene
gruvene bevares,
bevares, og blir
blir tatt i bruk
bruk som en ressurs
ressurs i
Byantikvaren
utviklingen
Huken –
- både
geologisk og kulturhistorisk
viktige lokaliteter,
lokaliteter, og som
utviklingen av Huken
både som geologisk
kulturhistorisk viktige
elementer som forankrer
forankret videre
videre utvikling
Huken i stedets
stedets identitet
identitet og historie.
historie.
elementer
utvikling av Huken
Byantikvaren
Byantikvaren
g

I

Postadresse:
Postboks 2094
Grünerløkka
Grünerløkka
0505 Oslo

Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178
0178 Oslo
Oslo

Sentralbord: 02180
Publikumsservice:
Publikumssefl/ice: 23460295
postmottak@bya.oslo.kommune.no
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Byantikvaren
Byantikvaren ber med
med bakgrunn
bakgrunn i dette
dette om at de tre kulturminnene
kulturrninnene reguleres
reguleres med
med hensynssone
hensynssone
bevaring kulturmiljø.
kulturmiljø.
bevaring
Arkeologisk
vurdering
Arkeologisk vurdering
Hoveddelen
uten potensial
Hoveddelen av planområdet
planområdet omfatter
omfatter et moderne
moderne steinbrudd
steinbrudd uten
potensial for å gjøre
gjøre funn
funn av
automatisk fredete
fredete kulturminner.
kulturminner. I den vestlige
vestlige delen,
delen, langs
langs skogsveien
skogsveien som går gjennom
gjennom
automatisk
området,
området, er det derimot
derimot områder
områder som i dag virker
virker urørt.
urørt. Her ligger
ligger et uregistrert
uregistrert dagbrudd
dagbrudd av
uant
alder. Dette
Dette bruddet
lang tidshorisont.
tidshorisont. Langs
Langs den nå delvis
delvis rørlagte
rørlagte bekken
bekken har
uant alder.
bruddet kan
kan ha en lang
også
også Byantikvaren
Byantikvaren tidligere
tidligere fått melding
melding fra Bymiljøetaten
Bymiljøetaten om en mulig
mulig forekomst
forekomst av et
automatisk fredet
fredet kulturminne.
Dette er ikke
ikke bekreftet
bekreftet enda.
enda.
automatisk
kulturminne. Dette
Planområdet har tilknytning
tilknytning til middelaldergårdene
middelaldergårdene (gnr 94) Grorud
Grorud og (gnr
(gnr 95) Ammerud
Planområdet
Ammerud og
grensen
grensen mellom
mellom disse
disse følger
følger den nå delvis
delvis fjernede
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To:
Subject:
Attachments:

Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten
NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Huken,
Ammerudveien 300 GBnr 94/7, 95/44, 95/117 og 94/244 - Oslo kommune
Sjekkliste_NVE_2017.pdf

Deres ref.: 16/728-6_17/12430

Vår ref.: 200906308-5

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 20.04.2017. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd
og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og
energianlegg.
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til
flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10
Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer
2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene.
Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og
ekstremvær.
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i
planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike
tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for
utredning av naturfare. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider
om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. Dersom planarbeidet berører noen
av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring.
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.
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse
underveis i planprosessen.

Med hilsen
Kristin Ø. Bryhn
seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen, seksjon for areal- og sikring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Øst
Telefon: 22959595 el. direkte: 22959135, Mobil: 40034840
E-post: nve@nve.no eller direkte: krb@nve.no
Web: www.nve.no

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Pb 491 Sentrum
0105 Oslo

Deres ref.: 17/12430
Deres dato: 20.04.2017
Vår ref.: 2017/16789-3 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
Dato: 23.05.2017

Oslo kommune - Varsel om igangsatt detaljregulering - Ammerudveien 300 Huken - gbnr 94/244 og deler av 94/7 , 95/44 og 95/117 - Fylkesmannens
uttalelse
Vi viser til brev fra Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 20.04.2017.
Fylkesmannen har ingen merknader på nåværende tidspunkt i planprosessen utover våre
forventinger til planarbeidet slik beskrevet i vårt brev til tillatelse til oppstart datert 22.02.2016.
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).

Med hilsen
Ingeborg Austreng
seniorrådgiver

Marit Louise Lindholm
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Statens vegvesen, Region øst
anne.sandnes@asplanviak.no

Postboks 1010

2605

Lillehammer

Miljøvernavdelingen

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.: 201600948
Deres dato: 26.01.2016
Vår ref.: 2016/2026-2 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
Dato: 22.02.2016

Oslo kommune - Ammerudveien 300 - Huken - søknad om dispensasjon fra
markaloven for tillatelse til å igangsette planarbeid – Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev datert 26.01.2016 fra Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune og til møte
vedrørende planen 18.02.2016.
Det søkes om tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan. Planområdet omfatter det
området som i dag er Huken pukk- og asfaltverk. Området skal reguleres for å legge til rette for
etterbruk av dette området. Arealet er innenfor marka og er derfor avhengig av en tillatelse til
oppstart etter markalovens § 6, første ledd. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er i brev fra
Miljøverndepartementet datert 07.10.2013 delegert myndighet til å gi oppstartstillatelse.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen ser positivt på at det nå er ønske om å regulerer Huken til etterbruk. Området er i
dag sterkt preget av pukk- og asfaltverket og har et stort potensial for å bli et område med gode
kvaliteter for befolkningen. Det er utført en stedsanalyse for området hvor det kommer fram at
det er et lokalt behov for:
 Arena for fellesskap og møtesteder
 Arealer for uorganiserte fritidsaktiviteter
 Fritidstilbud for voksne
 Opplevelser og utfordringer for ungdom
 Egnete arealer for kulturaktiviteter
Dette var også tema for møtet som ble avholdt hos Fylkesmannen den 18.02.2016.
Natur- og friluftshensyn er styrende for praktisering av loven. Etterbruk av Huken pukkverk er i
en spesiell situasjon da området i dag ikke har spesielle naturkvaliteter. Det kan også legges til
rette for idrett som kan innpasses i marka. Dette vil i utgangspunktet være idrett som tradisjonelt
har vært utøvd i marka og som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i marka.
Etablering av idrettshaller og større idrettsanlegg vil i utgangspunktet ikke være i samsvar med
lovens formål.

Side 2 av 2
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.
Etter en konkret vurdering finner derfor Fylkesmannen å kunne gi tillatelse til oppstart av
planarbeidet.
Fylkesmannen 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 vil
tilsidesette markalovens formål
Planforslaget sendes fylkesmannen på høring og planvedtaket må så stadfestes av Klima og
miljødepartementet etter en eventuell anbefaling fra Fylkesmannen. Departementet kan gjøre de
endringer i kommunens plan som de anser nødvendig for å bringe planen i samsvar med lovens
formål.
Med hilsen
Are Hedén
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Marit Louise Lindholm
rådgiver

Asplan Viak Oslo
Postboks 337
0101 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

24.05.2017
17/00753-3
16/728-6 17/12430

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Huken,
Ammerudveien 300, gbnr. 94/7,244 og 95/44,117 i Oslo kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 20. april 2017.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Om saken
Det er varslet oppstart av detaljregulering for Huken i bydel Grorud. Hensikten med
planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for aktiviteter
(klatrevegg osv.), bekkeåpning og etablering av badedam, stier og forbindelser til
markaområdene utenfor bruddkanten. Hovedformålet i planforslaget vil være
grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven. Fylkesmannen
har gitt tillatelse til planarbeidet i Marka. Større idrettshaller og –bygg, samt tiltak som
kan generere mye trafikk til området er ikke aktuelle formål til planen.
Uttalelse til saken
Ressursen i området det er meldt oppstart av planarbeid for er registrert i Norges
Geologiske undersøkelse (NGU) sin pukkdatabase som nasjonalt viktig. Dette ut fra
kriteriet om leveranser til et stort hjemmemarked og kvalitetsmessig godt
steinmateriale som dekker de fleste krav til veg- og betongformål. Mekaniske tester
viser at bergarten er av meget god kvalitet til vegformål. Den er seig og hard, og har
høy slitestyrke, og er spesielt godt egnet til faste vegdekker med stor trafikkbelastning.

DMF viser til protokoll fra meklingsmøtet 26. november 2014 vedr. innsigelser til
kommuneplan for Oslo (vedlagt). DMF var en av etatene som hadde innsigelse til
kommuneplanens arealdel. Konklusjonen var at: "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." Vi vil derfor stille som krav at det tas inn en bestemmelse som sier det samme
som meklingsresultatet og bestemmelsen til Huken grønnstrukturområde i
kommuneplanens arealdel (§ 10.1 7.) sier, og at dette forholdet tas inn i under planens
formål i bestemmelsene. Vi ser det som positivt at større tiltak innenfor planområdet
ikke skal gjennomføres. Dette kan på lengre sikt bidra til å verne området for senere
uttak og hindre at ressursen båndlegges ytterligere.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Vegar Christoffersen Walsø

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø
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Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og
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Ingrid‐Johanne Nettum

Ammerud 01.06.2017

Ammerudveien 174
0958 Oslo

Anne Sandnes
Asplan Viak
anne.sandnes@asplanviak.no

Innspill fra Miljøpartiet de Grønne, lokallag Grorud ang. etterbruk av Huken Pukk og Asfaltverk:
Det viktigste for oss er at det blir aktiviteter som ikke kanaliserer mye biltrafikk men heller legge til
rette for at folk beveger seg til fots, sykkel, evt. ved hjelp av kollektivtrafikk. Vi ønsker at etterbruken
skal bringe mest mulig av området tilbake til naturen.
Opparbeidelse av turstier, gangveier, bekkefall og eventuell tilrettelegging for klatring vil være
aktuelle aktiviteter.
Befolkningen på Ammerud, Grorud, Romsås og Rødtvet vil være den viktigste målgruppen.

Vennlig hilsen:
Ingrid‐Johanne Nettum

Bell Batta Torheim (Leder)

Sign
Miljøpartiet de Grønne, bydel Grorud.

Grorud
Huken – Innspill til oppstart av planarbeid

Rødt Grorud ser fram til at Huken‐området igjen skal bli en del av Lillomarka til glede, bruk
og nytte for lokalbefolkningen. Rødt Grorud vil komme med følgende innspill til
planarbeidet:
 Ingen tilrettelegging for aktiviteter som genererer biltrafikk, men tilrettelegging for
gående og syklende. Tilrettelegge for trygg sykkelparkering.
 Åpning av bekken 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 skogen rundt 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. Et slikt kan fint
opparbeides inne i Huken hvor det er mer enn nok av plass.
 Skogen som i årevis har fått stå uberørt mellom bruddkant og gjerdet rundt Huken
har stor naturverdi og bør bevares.

Lykke til med det videre arbeidet!

På vegne av styret i Rødt Grorud
Maren Rismyhr

Planforslaget skal tilrettelegge for aktiviteter (for eksempel klatrevegg eller liknende),
bekkeåpning og etablering av badedam, stier og forbindelser til markaområdene, utenfor
bruddkanten.
Fylkesmannen har gitt tillatelse til planarbeidet i Marka. Større idrettshaller og ‐bygg, samt
tiltak som kan generere mye trafikk til området, er ikke aktuelle formål i planen.

Asplan Viak
v/ sivilarkitekt Anne Sandnes
Postboks 337, 0101 Oslo
anne.sandnes@asplan.viak.no

2. juni 2017

Innspill ved oppstart av reguleringsarbeid Huken

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for Huken (deres ref. 17/12430) datert 20.04.2017.
Oslo Idrettskrets mener området har kvaliteter som gjør det egnet til både idretts- og friluftslivsformål.
Vi registrerer at ambisjonene med planarbeidet er en tilbakeføring til marka, men mener det er gjort
så store naturinngrep at det også bør kunne tillates mer tradisjonelle idrettsanlegg.
For det videre arbeidet ber vi om at lokalidrettens behov blir spesielt hensyntatt, og at Oslo kommunes
Behovsplan for idrett og friluftsliv ligger til grunn for kommende behovsanalyser.

Med vennlig hilsen

Magne Brekke
Generalsekretær

OSLO IDRETTSKRETS

Kjetil Moberget
Anleggsrådgiver

Adresse
Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo

tlf +47 22 57 97 00
e-post oslo@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no/oslo

Åsmund Stendahl
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Gudbrand Bakke <gudbrand.bakke@gmail.com>
2. juni 2017 10:38
Anne Sandnes
Mobakken Oyvind; Ole-Jørgen Pettersen
Fwd: Huken Pukkverk

Hei !
Jeg tillater meg å "henge meg på" mailen fra Øyvind Mobakken.
Jeg sluttermeg fullt ut til forslagene fra Øyvind. En forlengelse av løypetraseen vår i Huken pukkverk vil
være midt i blinken sett fra vår side. Vi snakker om totalt to kilometer med samme standard som de tre
kilometerne vi vil få i løpet av dette året, dvs. lys, asfalt og distribuert vann og snøproduksjon.
Som Øyvind anfører så er området i skogområdet nord for Huken i sin tid regulert til fullføring av vår 5
km. Dette kan i tilfelle droppes til slikt formål forutsatt at vi får en to km i nordenden av Huken i det
området som nå gjenfylles. En forbindelse fra denne nye traseen over til lysløypa fra Ammerudveien til
Breisjøen er også meget viktig. Det er også viktig å påpeke at et forslag om å forlenge traseen i nordenden
av Huken vil bli langt billigere enn å utvikle en trase i det omtalte reguleringsområdet.
Dette å få en tilgang til vår arena/vårt skianlegg fra vest og fra en evt. utfartsparkering eller
parkeringsareale som vil komme i Huken er også meget viktig sett fra skiklubbens side. Vårt nåværende
parkeringsområde ved arenaen (også ved prosjektert utvidelse) vil bli altfor lite framtidig ved våre store
arrangementer.
Vi tar gjerne en nærmere prat med dere om forslaget sammen med bydelen og skiskytterne.
vennlig hilsen
Gudbrand Bakke
leder
Lillomarka skiklubb
tlf 95872800
---------- Videresendt e-post ---------Fra: Mobakken Oyvind <omobakken@rossignol.com>
Dato: 1. juni 2017 kl. 22:59
Emne: Huken Pukkverk
Til: "anne.sandnes@asplanviak.no" <anne.sandnes@asplanviak.no>
Kopi: "gudbrand.bakke@gmail.com" <gudbrand.bakke@gmail.com>, Ole Jørgen Pettersen
<olej.pettersen@bgr.oslo.kommune.no>
Hei og takk for info møte på Ammerud skole.

Jeg representerer både Lillomarka sk og Oslo skiskytterlag.
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Dere spør etter ideer i forbindelse med Huken pukkverk.

Dere vet at Lillomarka arena blir bygget nå og prosjektet har opsjon på løyper i nord av pukkverket.

Forslag.
Synes vi kan gå i dialog hvor vi sier i fra oss å ikke bruke dette område i marka som vi har opsjon på mot
at vi etablerer løyper i pukkverket og samtidig kobler løypene mot trassene som går fra tennisbanen til
Breisjøen.
Løypene bør lages på samme standard som løypene som etableres i dag, dvs asfalt, lys, og mulighet for snø
legging. Dvs for å få en 5km , mangler vi 2km som det er opsjon på.

Utfartsparkeringen i pukkverket som etableres bør også ha en tilknytting til Lillomarka arena.

Samtidig bør prosjektet få gjennomført sykkel sti/ gangvei fra Ammerud T-bane til Pukkverket. På lik linje
som opp til Idrettshøgskolen.
Ikke parkering langs veien. Dette vil skape mulighet for å komme til anlegget med sykkel/ rulleski.

Øyvind Mobakken

M. +47 93219499
omobakken@rossignol.com

Rossignol Norway AS
Sofiemyrveien 10, 1412 Sofiemyr

2

Vår ref.: 2.71.73

Deres ref.: 16/728-6

Dato: 01.06.17

Asplan Viak v/ sivilarkitekt Anne Sandnes
anne.sandnes@asplan.viak.no
Kopi:

OOFs medlemsorganisasjoner

Høringsuttalelse til oppstart av reguleringsplan for:

Huken
Oslo og Omland Friluftsråd er svært fornøyd med at Oslo
kommune legger ned driften ved Huken pukkverk i
Lillomarka ved Ammerud, og nå starter opp et planarbeid der
formålet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge
for friluftsliv.
Bruken av området
I høringsdokumentet står det at formålet med planen er å ”å tilbakeføre området til
Marka og tilrettelegge for friluftsliv som bidrar til gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser”,
å ”regulere området til grønnstruktur” og videre at ”planforslaget skal tilrettelegge for
aktiviteter (f.eks. klatrevegg etc.), bekkeåpning og etablering av badedam, stier og
forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten.”
OOF er svært fornøyde med at Huken tilbakeføres til Marka og blir regulert til
grønnstruktur. Vi forutsetter da at eksisterende natur ivaretas og at området får et
grønt preg.
OOF har ingen sterke meninger på hvilke aktiviteter det evt. skal tilrettelegges for,
bare det er innenfor Markalovens rammer. Men vi har ved tidligere anledninger
lansert Friluftsrådenes Landsforbunds konsept, Friluftsport, som er et godt tilrettelagt
område, med friluftslivsaktiviteter for en bred målgruppe og som også er en
innfallsport til Marka. Vi mener at det for en Friluftsport i Groruddalen, vil være
naturlig å vektlegge den lokale befolkningens spesielle behov.
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Asfaltproblemet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga i 2015 tillatelse til drift ut 2018 for Huken
pukk- og asfaltverk.
Oslo kommunes søkte 27. februar 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus om
tillatelse til å bruke 200 000 tonn mellomlagret returasfalt til terrengsikringsformål
ved Huken pukkverk. Fylkesmannen foreslår tiltak for å unngå forurensninger og
påpeker også ulempene for lokalmiljøet ved å frakte bort returasfalten.
OOF har tillit til at fylkesmannen behandler saken på en tilfredsstillende måte slik at
det ikke går ut over mulighetene for å skape et nytt flott grøntområde i Markas
randsone til glede for byens befolkning og slik at områdets vassdrag og omgivelser
ikke utsettes for forurensning.

Med vennlig hilsen
Tom Fremstad
Generalsekretær
Johan Hval
Rådgiver
Godkjent og elektronisk ekspedert
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Lillomarkas Venner
Asplan Viak v/ sivilarkitekt Anne Sandnes
anne.sandnes@asplan.viak.no

Oslo 2.6.2017
Deres ref: 16/728-6; 17/12430 (Oppgis ved henv.)
Innspill til planarbeidet i Huken, Ammerudveien 300
Det vises til Varsel om oppstart av planarbeid Huken, Ammerudveien 300, datert 20.4.2017.
Lillomarkas Venner vil uttrykke glede og tilfredshet ved at organisasjoners og
enkeltpersoners store innsats for å frigjøre Huken-området i Lillomarka, og få pukk- og
asfaltverket nedlagt og stengt, endelig ser ut til å lykkes. Vi ønsker derfor å gi noen innspill
som vi mener vil være til fordel for lokalbefolkningen og Lillomarkas brukere.
Ettersom området befinner seg i Marka, vil markaloven være den overordnede reguleringen
av området. Markaloven har naturopplevelser, friluftsliv og (markarelatert) idrett som sine
formål. Derfor er det naturlig at alle disse formålene får sin plass på en balansert måte. Det
er også naturlig at området fortrinnsvis skal dekke lokalbefolkningens behov.
Bemerkninger til ”Plan - og bygningsetatens område – og prosessavklaring til
oppstartmøte”
Vi viser til dokumentet ”Plan - og bygningsetatens område – og prosessavklaring til
oppstartmøte”, datert 22.04.2016. Vi vil gjøre oppmerksom på kartskissen på side 8, under
Stedsanalyse. Her er et svært stort område som også omfatter Badedammen, Steinbruvann
og områdene vest for Steinbruvann og nord for Huken avmerket som ”Foreslått
aktivitetssone”. Vi regner kanskje med at dette er en kartskisse som henger igjen fra det
forrige byrådets tid. Som kjent har dagens byråd kommet med revidert forslag til
kommuneplan der de såkalte aktivitetssonene er fjernet fullstendig. I tråd med dette, og for
å fjerne mulige misforståelser, ber vi om at denne avmerkingen fjernes fra alle kart som har
med planarbeidet for ”nye Huken” å gjøre.
Bevaring av skogområdene
Vårt viktigste innspill er naturlig nok tuftet på Lillomarkas Venners formål om å ta vare på
naturen og legge forholdene mest mulig til rette for det tradisjonelle og enkle friluftslivet.
Disse to formålene mener vi er to sider av samme sak. Når det gjelder områdene der
anleggsvirksomheten har foregått, kommer vi tilbake til det nedenfor.

Lillomarkas Venner. Hjemmeside: http://www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825

Det finnes flotte naturområder både innenfor og tett inntil inngjerdingen av
anleggsområdet, noen av dem er naturtyper som med stor sannsynlighet er verneverdige. Vi
vil nevne tre områder:
1. Skogområdet nord for Huken-bruddet
Dette er et område som i dag er merket som ”Opsjon” i reguleringsplanen for Lillomarka
arena. Det er et mye brukt friluftsområde med flott og variert natur, ikke minst med mange
store mektige furutrær. Det finnes ingen konkrete planer for dette området i forbindelse
med utbyggingen av Lillomarka arena. Etter vår mening vil det være meningsløst å la dette
skogområdet fortsatt ligge under reguleringsplanene for Lillomarka arena.
Med slake sider vil det for det første være mulig å legge en ekstra løypesløyfe ned i Hukenområdet, hvis det viser seg å være behov for det. Dersom skogområdet i nord forblir
liggende som ”opsjon” i reguleringsplanen for Lillomarka arena, ser vi en fare for at det på et
senere tidspunkt vil kunne settes i gang et planarbeid her, med store inngrep som vil være
ødeleggende for natur og friluftsliv i området. For det tredje: Dersom skogområdet blir tatt
ut av reguleringsplanen for Lillomarka arena og ”fredet” mot inngrep, vil området for all
overskuelig framtid fungere som den gode fortsettelsen innover i Lillomarkas natur- og
friluftsområder når man kommer gående fra bebyggelsen gjennom ”nye Huken”, som kan
fungere som en markaportal (”Friluftsport”?).
Vi foreslår derfor at skogområdet nord for Huken tas ut av reguleringsplanen fro Lillomarka
arena og bevares som naturskog og som et flott område å fortsette turen i fra bebyggelsen
via ”nye Huken”.
2. Skogområdet mellom dagens anleggsplass og gjerdet i sør, ikke minst langs bekken
Dette området har trolig svært verdifull natur og vil være en perle i ”nye Huken” dersom det
forblir uberørt. Det vil i tillegg være et nydelig område å bevege seg inn i fra en nyåpnet bekk
(som i dag ligger i kulvert under anleggsområdet i sør).
3. Gammelskogen på kollen helt i sørøst innenfor gjerdet
Dette er et område som må kartlegges nærere, men det er med stor sannsynlighet et
området med gammelskog naturtype.
Området sør for fjellskjermen
Dette området er et flatt område der det i dag ligger flere anleggsbygninger. Området ligger
tett på nærmeste bebyggelse og turveien langs Alnaelva. Breisjøbekken (eller
Aurevannsbekken?) er i dag lagt i kulvert under dette området.
Lillomarkas Venner ønsker at dette området skal omgjøres til et innbydende friluftsområde
for lokalbefolkningen. Dette kan for eksempel innebære:



Fullstendig åpning av bekkeløpet, og om mulig etablering av en liten badedam.
For at fisk (ørret) skal kunne trives og vandre oppover bekkeløpet, og dammen eventuelt
kunne fungere som fiskeplass, må det lages bru for Ammerudveien over bekken. Hvis

Lillomarkas Venner. Hjemmeside: http://www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825








ørreten kommer tilbake i bekken, vil det også være håp om at elvemuslingen kommer
tilbake.
Bål- og grillplasser med benker
Innbydende vegetasjon som egner seg inntil verneverdig skog.
Om vinteren kan det være små ake- og skibakker for barn i en del av området.
Dette er ett av flere mulige områder for en klatrevegg
Informasjonstavle om hva slags aktivitetsmuligheter som finnes i ”nye Huken”.
Toaletter.

Andre eksempler på mulige aktiviteter i ”nye Huken”




For studenter, skoleklasser og spesielt interesserte ville det vært fint å få til en geologisk
rundtur med gruvesjakt som et av høydepunktene, gjerne med informasjon underveis.
Skisløyfe ned fra Lillomarka arena dersom det er behov for en eventuell erstatning for
området markert som ”opsjon” i reguleringsplanen for Lillomarka arena.
Klatrevegg(er)

Aktiviteter det IKKE må åpnes for i ”nye Huken”
I ”Nye Huken” må det ikke åpnes for aktiviteter som bryter med markaloven og/eller som
genererer mye biltrafikk og/eller forstyrrende støy.
Noen eksempler på aktiviteter som ikke må innplasseres i ”nye Huken”:





Idretter eller aktiviteter som ikke hører hjemme i Marka, for eksempel ballidretter.
Motorbaserte aktiviteter har ingenting i Marka å gjøre.
Skytebane må helt utelukkes.
Andre aktiviteter som ikke hører hjemme i Marka.

For Lillomarkas Venner
Vennlig hilsen
Frode O. Hansen (sign)
Leder

Elin Langsholt (sign)
Sekretær

Lillomarkas Venner. Hjemmeside: http://www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825

Breisjøgrenda Interesselag
Ammerudveien 119
0958 OSLO
Asplan Viak
v/Anne Sandnes
Postboks 337
0101 Oslo
Anne.sandnes@asplanviak.no

Oslo 18. mai 2017

Innspill til planarbeid for Huken fra Breisjøgrenda Interesselag:
Breisjøgrenda Interesselag er en velforening for 58 rekkehuseiere med adresse Ammerudveien 111 –
125. Vi ser med stor forventning fram til den dagen pukk‐ og asfaltverket i Huken stenger driften. Når
det gjelder etterbruken av området, vil vi oppsummere våre synspunkter i to hovedpunkter:
1. Tilbakeføring til naturen
Huken pukk‐ og asfaltverk ligger i sin helhet innenfor markagrensen, og markalovens formål
om naturopplevelser, friluftsliv og idrett er styrende. Vi vil særlig framheve de to første stikk‐
ordene – naturopplevelser og friluftsliv. Vårt primære standpunkt er derfor at sikringen og
etterbruken av pukk‐ og asfaltverkets område i størst mulig grad bidrar til at området tilbake‐
føres til naturen. Vi mener derfor at større idrettsanlegg eller lignende vil være direkte
ugunstig for vårt nabolag, da dette nødvendigvis vil medføre mye trafikk og dessuten vil være
til hinder for at området tilbakeføres til naturen.
2. Forsiktig tilrettelegging
En tilbakeføring til naturen står imidlertid ikke i motsetning til en viss, forsiktig tilrettelegging
for ulike former for friluftsliv. Vi ser for oss stier som leder inn i marka, med sykkeltrase/løy‐
per og skiløyper, akebakker o.l. i tillegg til bål‐ og grillplasser som tilbyr muligheter for sosiale
sammenkomster og bruk av området til friluftsliv for lokale skoler og barnehager. Åpning av
Aurevannsbekken er naturligvis veldig velkomment. Fellesnevneren for denne typen tiltak er
tilrettelegging for bruk av bydelens egne beboere – og på en måte som verken genererer tra‐
fikk eller krever anlegg med store behov for finansiering og drift. En viss tilrettelegging i form
av parkeringsmuligheter for sykkel og bil kan høre hjemme i denne måten å tenke etterbruk
på, men vi ønsker ikke store områder for parkering. Aktiviteter som drives på kommersiell
basis vil vi advare sterkt mot.

Med vennlig hilsen,

Breisjøgrenda interesselag
Ved styreledere

Merete Aase og Terje Hult

Åsmund Stendahl
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Morten Sugstad <morten.saugstad@online.no>
11. mai 2017 22:42
Anne Sandnes
Åsmund Stendahl; geir.molstad@gmail.com; 'Mcek Klubb'
VS: Huken
Presentasjon_åpent_møte_Asplan.pdf

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Flag for follow up
Fullført

Tilbakemelding før 2. juni:
MC Entusiasters Klubb støtter planen om å tilbakestille Huken til grøntområde til bruk for dalens befolkning.
Vi ønsker at dagens parkeringsplasser blir opprettholdt eller tilsvarende kapasitet.
Vi ber også om å bli involvert når adkomsten til vår eiendom blir utformet.

Med vennlig hilsen
MC Entusiasters Klubb
Hukenveien 31

Morten Saugstad
Sekretær
950 25 357
Fra: Saugstad, Morten [mailto:morten.saugstad@vinmonopolet.no]
Sendt: 3. mai 2017 12:29
Til: 'Morten Sugstad' <morten.saugstad@online.no>
Emne: VS: Huken

Fra: Anne Sandnes [mailto:anne.sandnes@asplanviak.no]
Sendt: 3. mai 2017 10:36
Til: Saugstad, Morten <morten.saugstad@vinmonopolet.no>
Kopi: Åsmund Stendahl <asmund.stendahl@asplanviak.no>; geir.molstad@gmail.com
Emne: SV: Huken
Hei !
Se presentasjon vedlagt.
Det er viktig at dere kommer med deres innspill nå før 2.juni.
Løsningene rundt deres eiendom vil ikke bli lagt fram før i den offentlige høringsrunden (se presentasjon av
reguleringsprosessen i pdf vedlagt), så det er viktig at dere kommer med innspill i denne runden før 2.juni.

1

Vi kommer til å sikre tilgang til alle de eksisterende husene og eiendommene, men hvis dere har noen innspill på
hvor dere ønsker adkomsten er det noe dere kan komme med innspill på nå, så tar vi det inn i vurderingen og veier
det opp mot alle andre hensyn som må tas.
Detaljreguleringen vil være fleksibel og først og fremst sikre at Huken blir regulert tilbake til grøntområde. Det kan
være at akkurat avkjøringen og veiarealet ved avkjøringen til Huken samt dagens parkeringsplass prosjekteres, men
om avkjøringen til deres eiendom prosjekteres eller anvises med en pil i plankartet (mer fleksibelt) er ikke avklart på
dette tidspunktet.
Håper dette var oppklarende!
Mvh Anne
Med vennlig hilsen

Anne Sandnes
Arkitekt MNAL
Plan og urbanisme

Asplan Viak AS
Kongens Gate 1
Postboks 337
0101 Oslo

T: 990 36 345
E: anne.sandnes@asplanviak.no

T: 417 99 417
www.asplanviak.no

Kom i kontakt med Asplan Viak

Les vårt nyhetsmagasin
KVARTALET

Fra: Saugstad, Morten [mailto:morten.saugstad@vinmonopolet.no]
Sendt: 28. april 2017 15:27
Til: Anne Sandnes <anne.sandnes@asplanviak.no>
Kopi: Åsmund Stendahl <asmund.stendahl@asplanviak.no>; geir.molstad@gmail.com
Emne: SV: Huken
Hei Anne.
Vi takker for nyttig og interessant møte i går på Ammerud Skole.
Det var stort engasjement i salen, og mange hadde tydeligvis fulgt dette arbeidet i lang tid.
MC Entusiasters Klubb har bare ca. 20 år som nabo til pukkverket, og vi har ikke annet å klage på enn mye skitt på
veiene og en del støv i lufta.
Det som er viktig for oss, er at vi fortsatt får tilgang til klubbhuset.
Når i prosessen må vi engasjere oss for å kunne påvirke løsningene rundt vårt hus?
Hvor konkret forventes det at «detaljreguleringsplanen for Huken» skal være når den er ferdig?
Kan du sende meg filene fra møtet i går?
Morten Saugstad
Senior Rådgiver Eiendom
Kjededrift
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Åsmund Stendahl
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vegard Johannessen <vejohann@online.no>
19. mai 2017 14:28
Anne Sandnes
Etterbruk Huken

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Fullført

Hei.
Som nærmeste nabo til Huken, ønsker vi oss «fred og ro» i Huken. Den høye aktiviteten under drift av Aasland har
påført oss mye støy, steinstøv og jordstøv som føyker rundt.
Vi håper området tilbakestilles til natur. Akebakke i tilknytning til skiarenaen må være flott. Arenaen lånes ut til
skoleklassen med utlån av ski i vinterhalvåret. En bålplass i nærheten ville nok bli mottatt med glede.
Ser for oss en åpen elv med tursti gjennom området, slik vi har langs elva der den er åpen i dag.
En stor bortgjemt parkeringsplass har vi ikke sansen for. Forstår at Lillomarka skiklubb ønsker dette, men har dårlig
erfaring med plassen utenfor Huken. Her har det til tider vært stor trafikk med diverse «handel» og et yndet sted å
sette fra seg ting og tang som burde vært levert på Brobekk o.l.
Lykke til med prosjektet.
Mvh. Vera Leknes
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Huken Arena Team
Per Kr. Holth, tidl.leder Grorud Vel
Thor Johnsen, leder Romsås Vel

Møte med Asplan Viak 8.05.2017
Tema « Etterbruk av Huken pukk‐ og
asfaltverk»

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Dagens område (før gjenfylling)

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Alternativ plan etterbruk Huken
• Bystyret vedtok 17.10.2010 « 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.
• EBY har fått oppdraget og har laget en mulighetsstudie. Huken skal
nedlegges 31.12.2018 og er 288 dekar.
• Oslo Kommune har inngått forlik med Boet om gjenfylling.
• Grorud Vel, Romsås Vel og Lillomarka O-lag har sett på planene
og ønsker å komme opp med en alternativ plan.
• Akers Avis Groruddalen har hatt nyttårsintervju med alle
bydelslederne i Grorudddalen. Alle hadde ett felles nyttårsønske:
Groruddalen trenger ett fyrtårn!
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Fakta
• Oslo er det fylke med flest innbyggere pr. idrettsanlegg
• I Oslo var det 13.062 innbyggere pr. idrettshall,
landsgjennomsnittet var 6000.
• Av en tippemiddelpott på 1 milliard kroner i 2015 fikk Oslo
35 millioner. Kun Finnmark fikk mindre penger enn Oslo.
• I sum: Oslo kommer dårligst ut av de norsk storbyene når
det gjelder idrettsanleggsdekning.
Ref. Riksrevisjonens rapport fra 2009 og Norsk Idrettsindeks fra Telemarksforskning 2017.

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Flerbrukshall
Flerbrukshall
• Ishockey med
500 sitteplasser
• Håndball med
• 310 sitteplasser
• Volleyball
• Innebandy
• Curling
• Knøttefotball
• Basket
• Fotball Five a side
• Garderober
• Kafeteria
Areal 13737m2

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Flerbrukshall

Møte med Asplan Viak 8.05.2017
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Opplevelse
•
•
•
•
•
•
•
•

2 svevebaner (zip line)
Parkouranlegg
Vindtunell
Glasstrapp
Klatrevegger
Klatresenter
Utsiktspunkt
Geologisenter / Steinmuseum

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Opplevelse

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Vindtunell

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Vindtunell

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Glasstrapp

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Zip line

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Klatrevegg

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken kultursenter

• Kino
• Sene
• Bibliotek

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken Friluftsport

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken Kultursenter

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken Kultursenter

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken Kultursenter

Huken Kultursenter

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Alle bydelslederne i Grorudddalen har
ett felles nyttårsønske:
Groruddalen trenger ett fyrtårn!
Er dette svaret?

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Markagrensen er ikke hellig
•
•
•
•
•
•

Disse anleggene har fått dispensasjon:
Oslo Vinterpark Wyllerløypa
Lillomarka Arena
Greverud Idrettshall
Kjelsås IL Skiarena Linderudkollen
Utvidelse av Grefsenkleiva med stolheis og
storslalombakke
Rustad IL Oppgradering av Skullerud.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken Friluftsport
Dette er vårt forslag til hvordan
området kan bidra til gode natur‐,
kultur‐ og idrettsopplevelser i
Groruddalen.

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Huken Friluftsport

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Kan bergvarme i Huken bli
Groruddalens nye
energikilde?
Thor Johnsen leder Romsås Vel
Ingeniør
Per Kr. Holth Tidl. leder Grorud Vel
Ingeniør
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
Geotermisk energi (Jordvarme)
• Grunn geotermisk energi, også kalt
grunnvarme, er energi magasinert i de
øverste 300 meter av grunnen. Den viktigste
kilden til denne energien er varme tilført ved
solinnstråling.
• Dyp geotermisk energi stråler fra den
flytende varme magmaen fra midten av
Jorden. I tillegg dannes energi av radioaktiv
nedbryting av naturlig forekommende
grunnstoffer som Thorium med lang
halveringstid (opptil 14 milliarder år)i
bergartene.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Genial geovarme
• Geovarme er nesten for godt til å være sant!
• Man tager litt norsk pionerånd ispedd det siste
innen offshore-teknologi og borer et tre til fem
kilometer dypt hull i grunnfjellet.
• Deretter pumpes kaldt vann ned i hullet. Vannet
blir varmet opp av jordvarmen. Så pumpes det
opp igjen. Vannet holder nå en temperatur opptil
100 grader og kan brukes til oppvarming av
bygninger, idrettsanlegg ol.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
• Evigvarende fornybar energi» gir reduksjon
av klimagassene (bl.a. CO2og NOX)
i Oslo-området.
• Varme fra jordens indre kan gi enorme
mengder energi.
• Faktisk kan jordvarme gi hundre ganger mer
energi enn vannkraft.
• Men det må det bores dypt og det koster
penger.

Asker kommune
borer Norges
hittil dypeste,
(800 m)
energibrønn.
Anlegget skal
varme opp de
nye byggene i
Asker sentrum
og
kunstgressbanen
Føyka.
(Foto Øyvind Lie)

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Illustrasjon fra
Asplan Viak

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
Dette kan erstattes

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Diesel byggtørkere kan
erstattes
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Geotermisk energi i Norge
• Mye har skjedd de siste to årene både i Europa og
USA.
• Det har også begynt å røre på seg i Norge. I februar
2016 startet Norges første senter for geotermisk
energi Bergen. Her har industri‐ og forskningsmiljøer
gått sammen om en norsk satsning på dyp jordvarme
• Folk begynner å bli mer klar over at geovarme er et
alternativ, sier koordinator for senteret, professor Inga
Berre.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Geotermisk energi i Norge
• Rock Energy AS har erfaring fra oljeboring. De
planlegger nå et anlegg som skal totalforsyne
den nye piren (hallen) på OSL Gardermoen med
energi.
• På verdensbasis er geotermisk industri fire
ganger større enn vindkraft.
• Norske boreselskaper som Odfjell Drilling og
Statoil Hydro er allerede involvert i boring etter
dyp jordvarme
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Rikshospitalet og Blindern
• Geovarme A/S og Statsbygg skal starte et
pilotprosjekt med boring av det første hullet i
Oslo. Anlegget vil gi omlag 50 MW. Går alt som
det skal vil det nye Rikshospitalet bli varmet
opp av geoenergi til omlag halvparten av den
prisen man må betale for annen energi.
Rikshospitalet krever omlag 8 MW.
• Også anleggene tilknyttet universitetet på
Blinderen er tilpasset vannbåren varme.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
• Vi foreslår at Huken kan være et passende
område, fordi det er fast fjell ned til 6 000
meter.
• Hele anlegget har et lite «fotavtrykk» som kan
legges under fyllmassen som nå fraktes inn i
Huken, slik at det ikke er synlig.

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
• Varmtvannet kan koples til de
eksisterende vannvarmesentralene på
Ammerud, Haugenstua, Haraldrud og
Klemetsrud til videre utbygging i hele
Osloområdet.
• På sikt kan all forbrenning av søppel i
vannvarmesentralene bortfalle med den
luftforurensning de lager.
• Vedfyring vil kunne elimineres helt.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
• Vi anbefaler Oslo kommune til å
prøvebore ned til 5-6 000 meter for å
sjekke temperaturer snarest.
• Huken har så stor plass at det kan
gjøres med en gang uten å forstyrre
driften som skal avslutte 31. desember
2018.
Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN VARMESENTRAL
Har myndighetene råd til å si nei til slik
fornybar energikilde?

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

Takk for oppmerksomheten!
Thor Johnsen leder Romsås Vel
Ingeniør
Per Kr. Holth tidl.leder Grorud Vel
Ingeniør

Møte med Asplan Viak 8.05.2017

HUKEN BEVARINGSSKOG
(se kart nederst)
Bymiljøetaten, seksjon skog, jobber med utforming av kommende tiårs flerbruksplan, og ifølge
Gjermund Andersen og Jon Fredriksen, som jeg nylig var på et seminar sammen med, er det fortsatt
mulig å komme med nye forslag.

Jeg foreslår følgende med tanke på At Lillomarkas venner kan sende et formelt forslag: opprettelse
av et frilufts‐/bevaringsskogsområde (vet ikke hva slags betegnelse de bruker på det for tida, men
altså tilsvarende ikke‐hogstområder for friluftsliv(naturopplevelse tilsvarende Huken nord og
Bispedalskollen)). STED: Gammelskogsliene mellom Hukenveien og Lillomarka arena. Jeg har svært
omtrentlig foreslått en avgrensning med tegnefunksjon i Snipping tool nedenfor.
Spesielt med dette området er at det var et inngjerdet beskyttelsesområde mot tre ulike pukkverk i
ca 50 år, og gjerdet ble fjernet for snaue ti år siden da Oslo pukkverk/nå Lillomarka Arena ble frigitt
etter gjenfylling. Dermed har området også ligget upåvirket av enhver form for skogsdrift i svært lang
tid, og begynner å få naturfaglige kvaliteter i form av mye dødved (rikelig med råtne stokker) særlig i
nordre del. Der har jeg nettopp avgrenset og skal i løpet av kort tid beskrive en naturtypelokalitet
(lokal verdi C). Mange vedboende sopparter (kjuker, barksopper). Den berømte basalten er jo også
en litt rikere bergart, så det er tilløp til litt rikere skogtyper her. Fra før (kartleggingsprosj. For Oslo
kommune ca 2003) har jeg avgrenset en naturtypelokalitet omkring bekken nederst mot Hukenveien
ved Støytrenna, som kan ses i Naturbase.
Viktigst er likevel at dette er et fint gammelskogsområde for naturopplevelse, nær opptil
bebyggelse/mange mennesker og nær opp til og som en motvekt til tilrettelegging i Lillomarka Arena,
men kan positivt lanseres som et slags opplevelsesområde i TILKNYTNING til Lillomarka arena.
Et mulig problem kan være evt planer, som jeg ikke kjenner til, om turveier, forbindelse mellom
Hukenveien og Lillomarka arena (mener Frode har nevnt noe sånt). Men i så fall bør ikke dette
påvirke store deler av lia, og evt uferdige planer kan evt være mulig å moderere (LV har jo flere
ganger tidligere bidratt til å forhindre større inngrep med tilrettelegging ifm stien fra Støytrenna til
Badedammen).
Jeg har delt området i to. Det som er imellom er en ren fylling med lauvkratt – som tilsvarer det
gamle Grorud pukkverk, som jeg husker godt fra 60‐tallet. Av praktiske grunner kunne man sikkert
godt slått det hele sammen, selv om denne mellombiten ikke er særlig spennende verken biologisk
eller friluftsmessig. Jeg har lagd en avgrensning nordover som sammenfaller med gjerdet til Huken
pukkverk. Vet ikke hva som er innenfor, men ser av Norgeskart/flyfoto, at dette også bør være en
interessant og skjermet gammelskogsbit, som burde være med, nå eller fra pukkverket nedlegges. I
nord er det en knaus (232 moh), som sikkert kan bli et fint utsiktspunkt (i dag bare mot pukkverket).
Selv hvis et slikt forslag ikke ville gå igjennom ville man ha fokusert på verdier her og at forslaget i seg
selv kunne bidra til at området blir bevart mot f.eks. mer tilfeldige inngrep eller utsiktshogster ifm
Lillomarka arena‐prosjektet, som jo nylig har kommer i gang mht anleggsarbeid.
De to ulike delene er litt forskjellige – den i NV dominert av gran og et fuktig, rikt søkk (mye dødved,
rik vegetasjon, inngår i naturtypelokalitet), mens den i SØ er mer berglendt og med mer furu (virkelig
en liten perle!), viktig rådyr‐vinterområde og med Støytrenna som gammelt kulturminne, inkl rest
skjerp ifm gammel gruvevirksomhet.
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Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Flag for follow up
Flagget

Hei,
Jeg var på folke‐/idemøtet på Ammerud skole 27/4 og lovte å sende over innen 2/6 noen innspill, som jeg også
nevnte på møtet, som lokal beboer og forsker i NINA (botaniker, skogøkolog). Jeg har allerede sendt «deres mann»
Rein Midteng, som jeg kjenner godt og har mye samarbeid med – flere kartskisser, sist lørdag før dere skulle ha
befaring mandag. Vi har også snakket om saken. Men her kommer også litt mer spesifikasjon samt en ekstra
kartskisse.
Jeg sender det over som 4 mailer, der jeg har klippet ut kart ved Snipping tool. Gi tilbakemelding hvis det ikke
kommer opp i mailen.
Jeg var senest i fjor høst involvert i et prosjekt for Oslo kommune, Bymiljøetaten, med supplerende registrering av
naturtypelokaliteter, spesielt i Lillomarka. Jeg bor i Bergensveien, og hadde en del data liggende fra før også fra mitt
nærområde. Det jeg har synspunkter på i denne omgang er først og fremst å ta vare på det som fortsatt finnes av
hva vi kan kalle intakt natur rundt kantene av dagens pukkverk, og som har enten spesielle biologiske verdier eller
opplevelsesverdier, i et område hvor det bor mange mennesker i nærheten og rundt det som uansett vil bli et viktig
aktivitetsområde.
1) En nyregistrert naturtypelokalitet ligger like nedenfor Lillomarka Arena, helt inntil gjerdet til Huken pukkverk
ovenfor Hukenveien. Lia mellom Hukenveien og Lillomarka arena er gammelskog, som tidligere lå innenfor
nedlagte Oslo pukkverk, og enda før det også delvis innenfor Grorud pukkverk. Sistnevnte pukkverksareal er
yngre lauvsuksesjon og deler gammelskogsområdet i to, jf. kartskisse. Etter opprinnelig forslag fra meg har
Lillomarkas venner fremmet forslag overfor BYM om å ta inn disse liområdet som bevaringsskog
(friluftsområde som ikke hogges, opplevelsesverdier holdes intakt) – i forbindelse med at BYM i år
oppdaterer sin flerbruksplan. Som det går fram i vedlagt brev fra meg til Lillomarkas Venner tidligere i år,
grenser dette området til pukkverket, dvs. skogen fortsetter inn på pukkverkets areal, hvor det er en liten
kolle som naturlig burde bli med i en slik bevaringsskog. Pga. gjerde har jeg naturlig nok ikke fått vært der
inne, men etter det jeg kan se utenfra, er det et fint naturområde, og trolig også et fint utsiktspunkt mot
resten av det nedre pukkverksområdet, og som vil kunne få en fin framtidig funksjon både som natur‐ og
opplevelsesområde. Se vedlagt fil i denne e‐post (gjelder kollen helt oppe i venstre hjørne) samt e‐post 2
2) Aurevannsbekken – kart, e‐post 3 ‐ (noen kaller det Breisjøbekken) danner en markert liten bekkekløft fra
gjerdet i nord, der bekken krysser/forlater turveien til Breisjøen og ned til pukkverkområdet, men kløfta er
intakt med gammelskog rundt. Allerede fra turvei/gjerde i nord/vest ser man at vegetasjonen her er svært
frodig høgstudevegetasjon/delvis sumpskog og at dette høyst sannsynlig blir en naturtypelokalitet, verdi B,
som jeg har data på og kommer til å skrive sammen i år sammen med andre lokaliteter jeg skal sende inn til
Fylkesmannen. Jeg tror uansett ikke kløfta egner seg som noe forbindelsesvei til skogen (Det måtte være å
1

sprenge den ut og ødelegge fullstendig, noe som burde være helt unødvendig, siden kontakt mot skogen
enten kan planlegges på vest‐ eller østsida av kløfta.
3) Når man går turveien fra Hukenveien langs vestsida av pukkverkgjerdet – kart, e‐post 4 ‐ , er det et
ubenyttet parti/belte med fin, gammel mose‐ og lyngrik gammel granskog (som nok også kan være spart
mot hogst siden det lå på innsida av pukkverkgjerdet. Ikke noe tyder (utenfra) på at dette har noen særskilte
biologiske verdier (vanlige vegetasjonstyper og lite dødved), men det er et fint opplevelsesområde og vil
også være en fin buffer mellom kommende aktiviteter og skogen utenfor, så det ville etter min mening 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) Til slutt – minner om det som også ble diskutert på møtet – viktigheten 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 (langt flere enn lupin og kanadagullris), så mye at jeg
selv som «gammel botaniker» aldri har sett maken. 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. Som sagt etter møtet, hør gjerne med Bymiljøetaten v/Bård Bredesen hvilken praksis de har med
evt å så til først med noen grasarter som kan hindre eller dempe massiv kolonisering av naken jord med
uvedkommende arter. (Det gikk relativt bra ifm. prosjekt Hølaløkka (Alna) da et jorde av naken tilført
jord skulle bli blomstereng (2004). Her virket det som det ble planmessig etablert et grunndekke av gras og
muligens kløver.)

Mvh.
Egil Bendiksen
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Emne:

Se e‐post 1, punkt 1)
Beskrivelse av ny naturtypelokalitet ved grensa til Huken pukkverk, se kart nederst. Foreslått videreføring/tillegg ifm.
mulig bevaringsskogsområde (jf. BYM‐skog, ny flerbruksplan) er den lille kollen NV for naturtypelokalitetens
avgrensning, dvs. den med toppunkt 232 (grense for interessant bevaringsskog trolig rett nord for toppunktet)

Egil Bendiksen
NY NATURTYPELOKALITET:

Lillomarka arena

UTM: PM 047 497

Id
Ny
Kommuner
Oslo
Naturtype
Gammel barskog
Utforming
Gammel granskog
Verdi
C – Lokalt viktig
Registreringsdato

26, 28/12-2008, 27.12.2016, 24.01.2017
1

Registrant:
Egil Bendiksen
Nøyaktighetsklasse
< 20 m

Innledning

Lokaliteten ble registrert for døvedsopper i desember 2008 i forbindelse med NINA-prosjekt «Hverdagshensyn og
vern i skogbruket», deretter også for andre naturforhold 27/2-2016 og 24/1-2017 i regi av supplerende
naturtyperegistreringer i Oslo kommune, Lillomarka.

Beliggenhet og naturgrunnlag

Lokaliteten ligger i nordre del av et smalt og langstrakt gammelskogsparti mellom Hukenveien og Lillomarka arena,
rett innenfor markagrensa i Lillomarka på Grorud. Den omfatter et rikt hovedsøkkparti og et mindre søkk lenger nord
og i og omkring disse også partier med mye læger. Berggrunnen er porfyrisk basalt, det samme som tas ut i Huken
pukkverk like ved, og som er noe mer næringsrik enn nordmarkitten, som ellers utgjør berggrunnen i store deler av
Lillomarka. Området (210-225 moh.) ligger i sørboreal sone og tilhører svakt oseanisk seksjon (O1).

Naturtyper
Søkkpartiene er (det som var observerbart i desember) særlig karakterisert av gråor og i feltsjikt enghumleblom og
bl.a. sølvbunke samt i flatere, øvre deler også krypsoleie. Typen har elementer både av høgstaudeskog og rik
sumpskog. Langs kantene er det et belte med lågurtgranskog med blant annet fingerstarr, markjordbær og
snerprørkvein. Bunnsjiktet er dominert dels av lundveikmose (Cirriphyllum piliferum), dels fjærkransemose
(Rhytidiadelphus subpinnatus) og storkransemose (R. triquetrus).
Terrenget omkring er eldre naturskog; blåbærgranskog, stedvis småbregnegranskog, med spredte furu (#UF2cd), med
dels dominans av etasjemose (Hylocomium splendens), dels blanksigdmose (D. majus) (flekkvis grantorvmose
(Sphagnum girgensohnii)) og i knausparti i toppkant av bratt li ned mot Hukenveien også lyngfuruskog (KA#). I
denne ytre delen er det også åpnere parti med eldre lauvsuksesjon, bl.a. stor selje og bjørk.
Særlig omkring søkket og lengst mot nordvest er det mye granlæger, særlig av kategoriene lite og middels nedbrutt.
Det finnes også noe gadd og høgstubber.
Det er varierende sjiktning med stedvis naturlig bledning. Trærne varierer i brysthøydediam. fra 20 til over 40 cm. Det
er jevnt over bare mindre stubber, en indikasjon på at hogst av større trær ligger lenger tilbake i tid og at stubber er
råtnet.
Artsmangfold
Området synes relativt artsrikt (men noen karplantearter må antas å ha vært helt visne på registreringstidspunktet). Det
er registrert et større antall barksopp og kjuker på lægrene, men så langt ingen rødlistefunn.

Påvirkning
2

Til tross for nær beliggenhet til bebyggelse er området svært lite påvirket, bortsett fra at det kan være noen mindre
parti innenfor avgrensningen hvor det har kommet noen masser fra pukkverksområdet på oversida. Skogen synes å ha
blitt beskyttet av å ha ligget mange tiår innenfor gjerdet til Oslo pukkverk, som ble fjernet omkring 2008 etter ferdig
gjenfylling av det nedlagte pukkverket. Skogen, som ikke har vært flatehogd, har tidligere vært gjenstand for
plukkhogst og trolig i en lenger periode med knapt noe dødved, men arealet er i ferd med å restaurere seg til å oppnå
naturskogskvaliteter, spesielt med hensyn til dødved. Mer dødved her enn i gammelskogen omkring kan skyldes bedre
bonitet og raskere vekst og begynnende sammenbrudd i forbindelse med det rikere sumppartiet.

Skjøtsel
Fri utvikling sikrer verdiene best. Lokaliteten bør forvaltes med ikke-hogst, pga. økende verdi knyttet til gammel
naturskog og tilhørende skogstruktur, med behov for kontinuerlig fornyelse av grovere dødved.

Verdivurdering
Sumpskog sorterer under den truete naturtypen «Rikere myrkantmark i lavlandet», rødlistet som EN. Skogen, som har
ligget beskyttet inkludert mot skogsdrift i lang tid, er i ferd med å få høy tetthet av dødved og oppnå gode
naturskogskvaliteter. Så langt klassifiseres den som lokalt viktig, C-verdi.
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Anne Sandnes
Innspill til planarbeid

Hei,
Jeg bor i nærområdet til pukkverket på Huken, og her er noen innspill. Det hadde vært fint det kunne blitt satt
opp:
1. En volleyballbane
2. En grillplass
3. En hengebru mellom de to høyeste punktene i området. Kanskje med en slags utsiktspost?
4. En bakke som er tilrettelagt for aking om vinteren
5. En info-stasjon/oppslagstavle som forteller om historien til området og hvilke ulike bergarter og mineraler som
finnes i området.
6. Gapahuk
7. Legge inn sykkelstier i parken
Det var også fokus på møtet 27. april om at man ikke ønsket å øke biltrafikken i området. En mulig løsing for
dette problemet tror jeg kan være å erstatte 62 Bussen med 31 bussen. Ved å gjøre dette kan man øke
frekvensen på antall avganger og passasjerer som reiser. Slik jeg ser det for meg vil 31da kjøre forbi Ammerud
og Huken på vei mot Grorud, dette vil ikke påvirke reisetiden til bussen noe særlig da det er snakk om maks 10
min mer reisetid.
Håper innspillene blir tatt i betraktning under den videre planleggingen.
Mvh
Darshan Kirupamurthy
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Oslo, 06.06.2017

Asplan Viak
v/ sivilarkitekt Anne Sandnes
anne.sandnes@asplanviak.no

Innspill til planarbeid for Huken
Lillomarka er et attraktivt sykkelterreng og Ammerud har
et stort antall stisyklister som bruker stiene i lokalområdet
svært aktivt. Sykkelstiene i skogene rundt Huken
benyttes av syklister fra tre år og opp til pensjonsalder.
Vi er mange, lokalt på Ammerud, som ønsker at deler av
Huken skal settes av til sykkelaktiviteter for små og store,
og områdets befatning et velegnet for rimelige og enkle
sykkelbaner.

Pumptrack
En pumptrack er en relativt liten sykkelbane med
regelmessige humper og doserte svinger, hvor syklisten
kommer seg rundt
banen ved å ”pumpe”
kraft ned i sykkelen
for å øke farten over
humpene.
Banen er ofte bygd for hånd med egnet jord. Dersom
banen bygges med asfaltbelegg vil den kreve mye
mindre vedlikehold og vare mye lenger.
Banene brukes for å trene generelle ferdigheter på
sykkel og kan benyttes av syklister i alle aldre og
ferdighetsnivåer.
Det finnes ingen pumptracks i Oslo, men det finnes en
på Kolbotn (jord) og en helt nyåpnet en i Heggedal i
Asker (asfalt).

BMX
BMX har lange tradisjoner og banen har
liknende utforming som en pumptrack, men
krever større plass og har større elementer.
Dette er en barnevennlig aktivitet og banen
kan være ganske enkel og kreve lite
vedlikehold. Det er nylig bygget en bane i
Bærum.

Side 1 av 2

Bike Skills Course
Denne banen har ikke noe fast
oppsett, men er rett og slett en
øvingsbane med forskjellige
elementer som man skal sykkel seg
gjennom. Disse elementene består
gjerne av humper, steiner, stokker
og bygde elementer. Banen har
som formål å øve generell teknikk
og balanse. Fordi banen ikke har
noe bestemt form eller oppbygging
kan den legges rundt eller anlegg
og på steder som er uegnet for
andre typer aktiviteter. Banen kan også fint kobles sammen med naturlige stier utenfor
området. Banen kan være svært rimelig å anlegge og passer for alle.

Dirt jump
Dirt krever vanligvis et relativt
beskjedent område, noen
lastebillass stabil jord og bygges
som en rekke med hopp. Banen
kan utformes med små eller store
hopp etter hvem som skal bruke
den. Denne typen bane
vedlikeholdes mye og ofte av de
som bruker den, og krever derfor en
gruppe engasjerte brukere.

Trysil
Trysil skianlegg har lange tradisjoner som vintersportsdestinasjon, men har de siste årene
bygget opp et bredt tilbud innen sykling, både på sti, heisbasert sykling og bygde baner og
løyper. Anlegget er godt presentert på nettsiden www.trysil.com, og er et bra sted å hente
inspirasjon.

Med vennlig hilsen
Erik Morset
erik@fatal.no / 97131385
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Åsmund Stendahl
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Heidi Trøen <heidi.troen@getmail.no>
2. juni 2017 20:59
Anne Sandnes
Etterbruk av Huken, høringsinnspill

Høringsinnspill vedrørende etterbruk av Huken, Ammerudveien 300.
Jeg foreslår med dette at det blir tilrettelagt for friområde for hund i Huken som del av etterbruken. Det finnes pr i
dag ingen friområder for hund hverken i bydel Grorud eller tilliggende områder og behovet er stort.
Det er veldig mange hundeeiere i området som vil ha stor nytte av et friområde, gjerne i kombinasjon med et
område hvor man kan trene lydighet el.
Mvh
Heidi Trøen
Ravnkollbakken 55
0971 Oslo
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Oslo og omegn Geologiforening
v/Johannes Hanto
Ingebret Andersens vei 32
0955 OSLO

E-post: j-hanto@online.no
Tlf: 905 65 027
31. mai 2017

Asplan Viak AS
Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Kopi
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Etterbruk av Huken - en del av en Geopark Oslo
Oslo og omegn Geologiforening har forstått det slik at både Oslo kommune, og de fleste
grupperingene som har meninger om etterbruken av Huken, har akseptert at det finnes
«geologiske kvaliteter» i bruddet, som bør tas vare på for ettertiden. Dette gjelder bl. a.
gruveåpninger fra slutten av 1800-tallet og blotninger av uvanlige bergarter.
Noen har foreslått at deler av Huken skal bli naturpark. Vi mener at geologi og mineralogi
kan passe svært godt inn i en slik sammenheng.
Vi foreslår, nesten uansett hvordan etterbruken av Huken for øvrig måtte bli, at Huken blir
en del et fremtidig «Geopark Oslo (og omegn)». Ikke bare fordi det der tilfeldigvis er noe av
geologisk viktighet, men også fordi det er behov for et senter, kall det gjerne en innfallsport,
eller et nøkkelpunkt i et «geoparksystem». Med hensyn til hva en geopark kan være, vises
det til Gea Norvegica, som ligger i fylkene Telemark og Vestfold. I Oslo er det allerede gjort
mye, bl. a. mht skilting ved geologiske «severdigheter», med tekst utformet av geologer.
Johannes Dons og Jørn Hurum/Merethe Frøyland har gitt ut bøker med turbeskrivelser til
geologiske lokaliteter. Det gjenstår å få satt det hele i system under et Geopark-begrep. Flere
geologiske kvaliteter/lokaliteter, til dels spektakulære «severdigheter» kan føyes til. Det
spesielle med en Geopark Oslo (og omegn) vil være at de alle fleste av lokalitetene kan nås
med kollektivtransport.
I Huken kan det lages montasjer om hvordan kobbergruvene i området ble drevet på slutten
av 1800-tallet (og tidligere). Utstillinger med mineraler fra Huken og fra andre steder i Oslofeltet kan settes opp. Vi kjenner til at det finnes gode mineralprøver i amatørgeologimiljøet
som kunne inngå i et slikt museum. Det vil også være naturlig å fokusere på
Nittedalskalderaen, den ringformede strukturen som oppsto da en nærmest sylinderformet
blokk, i permtiden for over 250 millioner år siden, sank ned i et tomt magmakammer. Huken
ligger innenfor denne strukturen.

Dersom et slikt senter/nøkkelpunkt etableres i Huken må det vurderes om gjenværende
bygninger i Huken skal bestå. Disse bygningene bør inngå i en slik «geoparkplan». Det er
mange nok steder i Norge der en etter bare få år har funnet ut, at rivning av bygninger med
tilknytning til denne type anleggsvirksomhet burde vært unngått. Ved gamle
gruver/gruvesamfunn er det ikke sjelden at bygninger rekonstrueres etter fotografier. Selv
om gjenværende bygninger i Huken tilhører stedets nyere historie, representerer de en type
virksomhet og en type arbeidsplasser som neppe vil være å finne innenfor Oslos Grenser i
fremtiden. Bygningene kan få nye bruksområder som «grendehus» og «klubblokale» for
foreninger.
Det tidligere asfaltlaboratoriet fremstår allerede nå som et lite museum. Det finnes
fremdeles en del apparatur og annet utstyr som vil kunne inngå i et museum for driften av
Huken i nyere tid. Hvem som eier dette, om det er Konkursboet etter Oslo vei AS, eller om
det er Åsland pukkverk, vet vi ikke.
Det er ikke lenger noen hemmelighet at Oslo og omegn geologiforening i 2014 fikk låne det
gamle asfaltlaboratoriet av daværende, nå avdøde, leder for Åsland pukkverk i Huken. Vi
holder «Åpent hus» med smykkesteinsliping, eller har medlemsmøte med foredrag om
geologiske temaer en gang i uken, unntatt om sommeren. I tillegg arrangerer vi turer med
geologi som tema, gjerne til steder der deltakerne har lov til å finne mineraler selv.
Oslo og omegn Geologiforening har hele tiden levd med usikkerheten om at
asfaltlaboratoriet skulle rives. Formannen i foreningen lovet i 2014 at vi ikke skulle kjempe
mot rivningen, fordi alt rundt driften i Huken da var så betent. Men, vi ser det nå slik at
planarbeidet for etterbruk av Huken også vil kunne omfatte en ny vurdering av om de
gjenværende bygningene skal rives. Om det på en eller annen måte kan finnes permanent
plass til oss i forbindelse med fremtidig etterbruk av Huken, med eller uten de gjenværende
bygningene, ville selvfølgelig gleden være stor.
Vårt forslag om Geopark Oslo (og omegn) er en sak for seg, som vi uansett mener er viktig å
ta til orde for, uten hensyn til geologiforeningens behov for et sted å være. Det hadde
imidlertid vært hyggelig om det kunne satses på aktiviteter som ikke nødvendigvis må ha
noe med lek eller idrett å gjøre.
Vi ser at det brukes store ressurser for å planlegge etterbruken av Huken. Vi håper derfor at
det også vil være ressurser nok til å benytte denne unike sjansen til å etablere noe som vil
anskueliggjøre geologiske prosesser i vårt nærområde, og til å kunne formidle gruve- og
anleggsvirksomhet i Oslo i eldre og nyere tid.
Med vennlig hilsen

Johannes Hanto
Formann Oslo og omegn Geologiforening

Åsmund Stendahl
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kowshi <kowshala@gmail.com>
2. juni 2017 23:30
Anne Sandnes
Innspill til planarbeidet Huken 2017

Hei,
Jeg bor på Grorud, Hagaløkka 1A og Huken er min nabo. Veldig fint at det skal gjøres om til park.
Her kommer det forslag (oppgitt i priotert rekkefølge):
1. Sand volleyball bane (ingen på Grorud)
2. Benker og sitteplasser med felles grillplasser. Bidrar til økt sosialt fellesskap.
3. Innehall med muligheter for alle aktiviteter også kanskje utleie muligheter for private (eks
flerbrukshallen/gymsalen på Veitvet skole) med kantine/kjøkken, da er det muligheter for bruk på vinterstid
også.
4. Badedam
5. Minst opplyst og oppvarmet kunstgress bane
6. Lekeplass med diverse lekestativ og sandkasser
7. Stativer for utetrening
8. En dagligvare butikk (Rema e.l) langt å gå for de som bor innerst i Huken eller Ammerud)
9. Sette opp ruten slik at 31.bussen kjører runden rundt Huken istedet for 62 bussen. Dette pga. at det er
tungvindt å komme seg ellers rundt området og får dekket hyppige rute tider. Dette kan føre til at flere tar
bussen og lar bilen stå hjemme. Også er det økonomisk lønnsomt for Ruter.
Lykke til med videre planlegging og gjennomførelse av arbeidet. Ser frem til å se en ferdigstilt park i
fremtiden.
Mvh,
Kowshala Pulendran
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Etterbruk av Huken og markaloven
Nå legges planene for etterbruk av Huken og Bystyret sier at det særlig skal vurderes hvordan området kan
bidra til gode natur‐, kultur‐ og idrettsopplevelser. Fylkesmannen har kommet med noen føringer og
vurderinger og sier bl.a at det er lokalt behov for fritidstilbud til voksne, opplevelser og utfordringer for
ungdom og egnede arealer for kulturaktiviteter.
Det er avholdt to folkemøter hvor ønskene spenner fra grøntområder, klatrevegger, geologisenter, til
kulturhus og flerbrukshall. Groruddalens fire BU ledere var i 2015 enige om et fyrtårn var akkurat det dalen
trenger. Arne E. Fjeldsgård, nestleder og Tale Pleym leder –Grorud SV sier til Akers Avis Groruddalen 5.mai at
skal vi ut på kino må vi ut av dalen og for kulturopplevelser må man dra til andre deler av byen. Hva man
trenger er en kinosal og en teater/kultur scene. Hadde man fått til et bibliotek på toppen hadde dette vært
praktfullt. Kan ett kulturhus være fyrtårnet eller signalbygget? Behovet for idrettshaller er enormt, og Oslo er
det fylke med flest innbyggere pr. idrettsanlegg. Av en tippemiddelpott på 1 milliard kroner i 2015 fikk Oslo
35 millioner. Kun Finnmark fikk mindre penger enn Oslo. 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 noen installasjoner til og all utbygging vil være
regulert av markaloven. Denne 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. Miljøverndepartementet har allerede gitt dispensasjon fra markaloven ved å gi Fylkesmannen
delegert myndighet for tillatelse til å igangsette planarbeid for Huken.
Forslaget fra Romsås Vel og undertegnede i Akers Avis Groruddalen 19. april inneholder alle ovennevnte
anlegg for etterbruk og langt mer. Ønsker man endringer må man si ifra og ikke sitte stille og vente og
politikerne har et spesielt ansvar her. Nå tar vi ett steg for å få «Slutt på å legge all dritten til Groruddalen». Vi
bråker for lite. Grip dagen..Carpe Diem.

Thor Johnsen, leder Romsås Vel
Per Kr. Holth, tidligere leder Grorud Vel

Huken kulturhus
(Bildene er tillatt brukt av rettighetshaver

Randi Werner-Erichsen
R. Schibbyes vei 34
0968 Oslo, e-post randiwernererichsen@gmail.com

Asplan Viak
v. sivilarkitekt Anne Sandnes
anne.sandnes@asplanviak.no
2. juni 2017
INNSPILL TIL PLANARBEIDET MED OMDANNING AV HUKEN PUKKVERK TIL GRØNNSTRUKTUR
Undertegnede har vært med i arbeidet for å få stengt Huken pukkverk fra 2008.
Jeg vil få legge fram noen tanker om etterbruk av Huken, mest de store trekkene i arbeidet. Min
interesse av området er å bruke det som del av Marka og som inngangsparti til Marka innenfor.
Det synes å være en positiv retning i planene.
Det er viktig at det ikke legges anlegg i Huken som genererer mye trafikk.
Jeg vil påpeke noen hensyn som bør/må taes for etterbruken.
Det etterfylles nå innover i bruddet. Det sies at hellingen på skråningene for en stor del er 1:2. Dette
er for bratt til praktisk bruk, og så bratte skråninger er rasfarlige.
Det legges opp til bruk av returasfalten til fyllmasse. Dette anser jeg forsvarlig (som
farmasøyt/kjemiker), og bra dokumentert her. I dokumentene vedlagt søknaden om bruk av asfalten
som fyllmasse er det også lagt opp til et sikrings- og kontroll-program mot avrenning av PAH, som må
følges. Sikringsprogrammet forutsetter helning på asfaltlaget så både sigevann og grunnvann renner
ut av asfaltområdet til oppsamling og kontroll.
Flaten som dannes av asfaltlaget må utformes så den kan brukes til ønskede anleggs-eller
parkformål.
Her må først tas hensyn til at vannet får tilstrekkelig fall på vei ut av området, de tiltenkte
nivåforskjellene er ganske marginale, og bunnen i «tunnellen» som vannet skal ut gjennom er på
kote 203,5. Dernest må flaten utformes så den blir mest mulig anvendbar til anlegg eller naturpark.
Biolog Egil Bendiksen peker i et innlegg til arbeidet for etterbruk på verdifulle mindre naturområder
innenfor pukkverkgjerdet. Tiltrer at disse tas vare på som Bendiksen angir.
Gruvegangene og eventuelle andre tydelige spor etter den gamle gruvedriften i området må tas vare
på, og det bør settes opp informasjon om dem til publikum.
Nord for Huken er et variert spennende skogområde. Her foreligger per nå forslag i reguleringsplan
om 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.
I arbeidet med etterbruk av Huken anmodes derfor om at ansvarshavende er bevisst dette
«problemet», og går inn for at konkurranseløypene nord for Huken ikke blir bygget.
Anlegg til vinterbruk i Huken må utformes så de ikke er skjemmende om sommeren.
Vennlig hilsen
Randi Werner-Erichsen

Åsmund Stendahl
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ravinea Manotheepan <ravinea@hotmail.com>
2. juni 2017 23:07
Anne Sandnes
Forslag til Huken-parken

Hei,
Vi bor i Hukenveien som er nærmeste nabo til Pulkverket. Det er flott at dette endelig skjer og Pukkverket blir
nedlagt. Jeg tror det er kjempeflott om det kan bli en park med mulighet for varierte aktiviteter. Det er mangel på
fotball baner og også innhaller overalt i Oslo. Derfor syntes jeg det bør legges opp til at det blir:
1. Minst opplyst og oppvarmet kunstgress bane
2. Innehall med muligheter for alle aktiviteter også kanskje utleie muligheter for private (eks
flerbrukshallen/gymsalen som på Veitvet skole) med kantine/kjøkken, da er det muligheter for bruk på vinterstid
også.
3. Volleyball bane (ingen i Groruddalen)
4. Lekeplass med diverse lekestativ og sandkasser
5. Benker og sitteplasser og grillplasser
6. Stativer for utetrening
7. Badedam (med garderobe for skifting med toalett). (Eventuelt treningssenter med basseng).
8. En dagligvare butikk (Rema e.l, langt å gå for de som bor innerst i Huken eller Ammerud)
9. Sist men ikke minst syntes vi at 31.bussen bør kjøre runden rundt Huken. Det vil bare føre til at man "mister" en
plass på Ammerud, men denne kan flyttes til der hvor 62 bussen kjører nå (dvs til Ammerud t‐bane). Jeg er helt
sikker på at mange flere vil slutte å kjøre bil til jobb. Det vil gjøre at offentlig transport er mye mer tilgjengelig for
STORE deler av Ammerud/Grorud og man kan vurdere å "droppe" at 62 bussen kjører her men kun opp til Rommen.
På den måten blir det antagelig ikke så mye ressurser som går tapt for Ruter økonomisk, snarere tvert i mot. De vil
garantert få flere som tar buss. De som ellers tar 62 bussen er jo folk som uansett bruker offentlig transport og de vil
garantert fortsette med 31 bussen om den kjører samme rute.
Mvh
Ravinea
(Nestleder i sameiet Hukenveien 18‐28)
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Stopp Huken – Vern Marka
v/ Erik Grønvold
Ammerudgrenda 69
0960 Oslo

Asplan Viak v/siv.ark. Anne Sandnes
anne.sandnes@asplanviak.no

02.06.2017

Høringssvar, Huken, Ammerudveien 300 – Oppstart av planarbeid – fra aksjonsgruppa «Stopp
Huken – Vern Marka»*

-

-

Generell utforming
Stopp Huken – Vern Marka støtter EBYs hovedmål i planforslaget om at Huken omdannes til
grønnstruktur i samsvar med kommunens arealplan og markaloven. Hensikten er altså å
tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for friluftsliv som bidrar til gode natur- og
kulturopplevelser. Grønnstrukturens idrettsformål kan med fordel graderes ned da det jo
etableres en egen idrettsarena på naboeiendommen. Aksjonsgruppa vil dog være åpen for at
deler av Huken-området kan brukes som løypeområde hvis dette kan bidra til å opprettholde
eksisterende naturområder.
Trafikk og parkering
Aksjonsgruppa er negative til tiltak som generer trafikk til området. Dette standpunktet må
ses i lys av den enorme tungtransporten som siden 1960-tallet har belastet boligområdene.
Tungtrafikken har i flere tiår blokkert muligheten for å foreta ulike miljø- og sikringstiltak som
ville betydd områdeløft for Ammerud og Grorud. Det foreligger nå forslag om å regulere
Ammerudveien til miljøgate når pukkverket er avviklet.

-

Det er store etablerte utfartsparkeringer innerst i Bergensveien/Badedammen, innerst i
Lilloseterveien og ved Apalløkka idrettshall. Det er kort avstand fra Huken til h.h.v.
Bergensveien og Lilloseterveien (ca 200 m). 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.

-

Bekkeåping og badedam.
Går du inn i Marka fra Grorud møter du imiddelbart tre fantastiske badevann: Badedammen,
Steinbruvann og Romstjern. Opp fra Rødtvet finner du Vesletjern. Noe fram i tid kan det også
bli mulig å åpne Breisjøen og Alnsjøen for bading. 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
(se «Vei og bru»). Bekken har et vakkert vannfall i planområdet. Det bør ryddes nennsomt
slik at fossen blir godt synlig. Bekkekløfta fra den eksisterende turveien og ned til fossen må
bevares.

-

Park eller natur.
Huken er en del av Marka. Aksjonsgruppa mener at området bør rehabiliteres i retning av
skogsterreng. Intakt natur i planområdet bør opprettholdes. Her finnes områder som er urørt

(gammelskog m.m.) siden før pukkverket ble regulert til industriformålet. Mange etterspør
park. Aksjonsgruppa mener at «park» primært hører hjemme som element i boligområdenes
grønne areale. Grorud og Ammerud har en ny stor bydelspark, Grorudparken, langs Alna
mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei.
-

Vei og bru
Svingen i møtet mellom Ammerudveien og Hukenveien innfrir ikke de kommunale
veikonstruksjoners krav til stigning, siktlinjer eller dosering. Dette til tross for at det går
bussrute der. Det kreves åpenbart ombygging. Gruppa ber om at det vurderes bru over
bekken ved nytt veianlegg. Turveien bør følge bekken under brua.

-

Geologihytte
Steinbruddene ligger tett i Groruddalen. Og Huken er ett av pukkverkene. I dette 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.

Aksjonsgruppa ser fram til videre samarbeid mot et Hukenområde som inviterer beboerne i området
til et opplevelsesrikt friluftsliv.

*Stopp Huken – Vern Marka er ei aksjonsgruppe med representanter fra «grønne» organisasjoner,
boligsameier, vel og frittstående aktivister i nærområdet til Huken; Groruddalen Miljøforum,
Lillomarkas Venner, Alnaelvas Venner, Grorud Vel, Breisjøgrenda sameie, Lillomarka Boligsameie,
Lillomarkas Orienteringslag.

NED I DE GOTTHALFSKE GRUVENE
Et stykke inn i Lillomarka, vest for Alunsjøen, ligger noen gamle gruver som mange
"markatravere" kjenner til. Mest kjent er Linderud gruver, som ligger helt inntil
skogsveien og skiløypa fra Tonsenhagen, sørvest for Svartkulp. Alle som har gått her
og brukt øynene litt, har sett gruveåpningene på vestsiden av veien, og kanskje tatt en
titt inn i dem. Disse gruvene blir mange steder, f.eks. i Cappelens kartbok for Oslo,
oppgitt å tilhøre de Gotthalfske gruvene. Men dette er feil; som det står på
informasjonstavla der, er de fra slutten av 1800-tallet, mye nyere enn de Gotthalfske,
og ble drevet av et fransk selskap.
Det Gotthalfske kobberverket ble startet av Frederik von Gabel, som var stattholder,
dvs. danskekongens høyeste embetsmann i Norge og bodde på Akershus festning.
Han fikk vite at det var gjort funn av kobbermalm i skogene her oppe, og i 1701
kjøpte han rettighetene til hele 11 kobberskjerp ("prøvegruver") fra gårdbrukerne på
Sinsen, Rødtvet og Ammerud. Her vil jeg nevne at disse ikke eide gårdene de bodde
på; det var det rike Christiania-borgere som gjorde. Men, for å øke malmletingen,
hadde Kongen i Bergloven slått fast at det var finnerne og ikke grunneierne som
hadde rett til utvinning av malm. Slik kunne altså selv fattige bønder få en mulighet
for rikdom. Funnet av sølv ved Kongsberg og kobber ved Røros noen år før minket
ikke akkurat letelysten!
Men finnerne hadde ikke kapital til å sette igang gruvedrift, så de solgte til Gabel og
fikk antagelig 40-50 riksdaler hver for dette (ei ku kosta ca.4 riksdaler på den tiden).
Gabel selv hadde store inntekter men levde over evne og opparbeidet seg etterhvert
stor gjeld. Han så muligheten for økonomisk redning fra et lønnsomt kobberverk,
prøvde først på ett i Årdal i Sogn, men dette ble han fralurt av politimesteren i
Bergen. Så i 1704 søkte Gabel Kongen om enerett (privilegier) til kobberutvinning i
Aker prestegjeld, noe han formelt fikk innvilget året etter. Men da var han nok alt i
full gang med sitt Gotthalfske verk. Navnet henspiller på Guds hjelp – det var vanlig
på den tiden å gi gruver tyske og gudfryktige navn, f.eks. Gottes Gabe (Guds gave)
på Kongsberg! Selve kobberverket ble anlagt ved utløpet av Alunsjøen. Til å lede
driften ansatte Gabel flere tyske gruvefolk: Georg Schmidt som stiger (arbeidsleder i
gruvene); han bygde også den første bygningen, et pukkverk. Seinere kom Andreas
Bolstorff, som var hyttemester og først sto for oppføringen av selve smeltehytta. Den
ble bygd av bindingsverk, som var mindre brannfarlig enn tidens vanlige tømmerhus.
Jeg tar med en tegning av smeltehytta ved kobberverket i Årdal, som ble bygd av de
samme folkene, på omtrent samme tid og til smelting av samme type malm (bornitt).
Sannsynligvis så derfor smeltehytta ved Alunsjøen også slik ut. - Alnaelva ga
drivkraft til blåsebelgene for de tre smelteovnene. Selvom smeltehytta forlengst er
borte, ligger slagghaugene etter smelteovnene fortsatt igjen ved utløpet av Alunsjøen!
Den siste nøkkelpersonen som ankom til Gotthalfske var garmaker Antoni Hartung.
Først med hans ekspertise kunne verket produsere kobber for salg, garkobber av ca.

98% renhet. I mellomtiden hadde det hopet seg opp mye malm som var ferdig pukket
for smelting (knust til valnøttstørrelse). Kanskje det meste alt hadde gjennomgått de
to første smelteprosessene, i skjærsteinsovnen og svartkobberovnen. Men nå fikk
Hartung sving på den siste, garherden, og enda mer svovelholdig røyk la seg over
Ammerud-området! I løpet av bare tre måneder i 1706 ble det nå produsert 140
skippund kobber, til en salgsverdi av 9100 riksdaler. Dette var alene nok til å dekke
alle Gabels investeringer i verket – så nå så det lyst ut!
Selve gruvene til verket lå i to hovedområder: Ved Alunsjøen og ved Huken. De fleste
av de siste er nå sprengt bort av pukkverket der, men
sørvest for Alunsjøen er to av Gotthalfskes gruver i behold. Den største er
Rødtvetgruva, som ligger bak et nettinggjerde ved blåstien ovenfor vannverkets
gjerde. Ikke uten grunn, for gruveåpningen går over 10 meter loddrett ned! Her har
der vært en hektisk virksomhet i 3-4 år, med både kruttsprenging og fyrsetting
(oppvarming av fjellet med bål til det sprekker), bæring av malm på stiger,
oppheising i kurver (grove jernkramper til feste for stiger og heiseinnretninger stikker
fortsatt ut langs gruvekanten). Her ved gruvekanten foregikk sjeiding (grovsortering)
og kanskje også grov-pukking av malmen. I pukkingen var det vanlig at også barn
deltok, f.eks. gruvearbeidernes egne. Malmen ble så brakt ned til vannet og fraktet
over Alunsjøen til smelteverket, på sleder om vinteren og i eikeprammer om
sommeren.
De vanlige arbeiderne var nok folk som bodde på gårdene i dalen, mens de tyske
fagfolkene og deres familier bodde på Ammerud-gårdene (vi vet at iallfall
bondefamilien på Nordre Ammerud måtte flytte bort i en tre års tid)
Før starten på dagens arbeid var det andakt, vanligvis ved stigeren, og røyking,
banning og slagsmål var strengt forbudt. Guds velsignelse måtte være med!
Arbeide var hardt og farefullt men ganske bra lønnet – for en vanlig arbeiders
månedslønn kunne han kjøpe seg en ku! Og gruvearbeiderne hadde bare 5-dagers
uke, for å kunne ta seg noe av sine egne gårdsbruk m.v. De slapp også krigstjeneste,
så i denne tiden, under Store Nordiske Krig med Karl 12. osv, var det nok ikke
vanskelig å få arbeidskraft til de Gotthalfske gruvene. Enkelte arbeidere vet jeg
navnet på, men ikke hvor mange som jobbet der ialt. Men de drev iallfall en 12-15
gruver/skjerp samt selve verket i de fire årene driften varte, så mange må de ha vært.
Den andre Gotthalfske-gruva vest for Alunsjøen er Årvollgruva. Den ligger på en
høyde omtrent 100 meter øst for midten av den såkalte Dødsbakken, på veien fra
Tonsenhagen mot Linderudkollen, og er en vannrett kløft på ca. 25 meters lengde, 5
meters dybde og vel 2 meters bredde. Både her og ved Rødtvetgruva er det også
andre spor etter driften i form av steinhauger (utsortert fra malmen) og mindre skjerp
som viser at man har prøvd å finne mer malm når den i gruva tok slutt.
Gruvene ved Huken er nå som nevnt så godt som borte, men vi vet at det har vært 5-6
stykker av dem alt i Gotthalfskes tid. Langt seinere, i 1880- og 90-årene, ble de
nemlig overtatt og drevet videre av et (eller to) franske selskap. Det er gruve-rester

også ved Gruesletta nærmere Grorud, hvor det nok også har vært drevet i begge
periodene.

