Oslo kommune
Bydel Grorud

Asplan Viak
landskapsarkitet Åsmund Stendahl

Dato:
Deres ref:

16.03.2018

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201600181-6

Ole Jørgen Pettersen

512.1

INNSPILL TIL VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET HUKEN,
AMMERUDVEIEN 300
Vi viser til varsel om utvidelse av planområdet Huken, Ammerudveien 300.
Grorud bydelsutvalget har behandlet forslag til utvidelse av planområdet. Bydelsutvalget fattet
følgende enstemmige vedtak:
Grorud bydelsutvalg tilslutter seg forslaget fra Eiendoms- og byfornyelsen, om utvidelse
av planområdet for Huken som beskrevet i saksfremlegget.
Vedlagt finner dere bydelsdirektørens saksfremlegg som ble behandlet i Grorud bydelsutvalg
15. mars 2018.

Med hilsen
Øystein Eriksen Søreide /s
Bydelsdirektør

Kopi til: Eiendoms- og byfornyelsesetaten Oslo kommune

Postadresse:
Ammerudveien 22
0958 Oslo

Telefon: 21 80 21 80
Telefaks: 23 42 19 01

E-post: postmottak@bgr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315 01 00814
Org.nr. 974 778 866

Oslo kommune
Grorud bydelsadministrasjon
Saksframlegg
Arkivsak: 201600181
Arkivkode: 512.1
Saksbeh: Ole Jørgen Pettersen
Saksgang
Grorud bydelsutvalg

Møtedato
15.03.2018

HØRING - UTIDELSE AV PLANOMRÅDET FOR HUKEN
Sammendrag:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 foreslås det utvidelse av planområdet for
Huken i bydel Grorud. Utvidelsen omfatter arealer som i dag består av naturlig skogsterreng.

Det utvidete området er regulert til skiløypetraseer som ennå ikke er bygget jfr vedtatt
reguleringssak for Lillomarka arena.
Formålet med utvidelsen er å oppheve gjeldende regulering til skiløyper for Lillomarka arena
og tilbakeføre området til Marka. Et løypenett med tilsvarende lengde etableres i det nye Huken.
Utvidelsen bidrar til å sikre eksisterende skogsterreng i Marka og en mer kompakt utbygging av
idrettsanlegget Lillomarka arena. Området som omfattes av utvidelsen avsettes til Landbruks- natur og
friluftsformål (LNF) - naturformål.
Dette varselet gjelder kun utvidelsen av planområdet, se skravert område på vedlagte kart.
Frist for innspill til denne saken er satt til 16. mars 2018.

Vurdering:
Bydelsdirektøren er positiv til dette forslaget fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det fremgår av
saken at utvidelsen av planområdet for Huken har til hensikt å oppheve vedtaket om opparbeidelse
av skiløypetraseer rett nord for dagens Huken pukkverk. ( se vedlagte kart). Dette området vil bli
regulert tilbake til LNF – naturformål.
Bydelsdirektøren vil understreke, det som også ligger som en premiss i høringssaken, at det
løypenettet som ikke blir realisert tilhørende reguleringsplanen for Lillomarka blir etablert som en
del av reguleringssaken for etterbruk av Huken. Etter bydelsadministrasjonens oppfatning er dette
en god sak for alle parter. Naturverninteressene får beholde området slik det er i dag og
Lillomarka skiklubb får et bedre total anlegg i samspill med det nye Hukenområdet.
Bydelsdirektøren anbefaler å tilslutte seg forslaget om utvidelse av planområdet for Huken.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Grorud Bydelsutvalg tilslutter seg forslaget fra Eiendoms- og byfornyelsen, om utvidelse av
planområdet for Huken som beskrevet i saksfremlegget.
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Øystein Eriksen Søreide
bydelsdirektør

Ole-Jørgen Pettersen
avdelingssjef

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Postboks 491 Sentrum
0105 OSLO

Dato:
Vår ref.: 11/01967-22

Deres ref.: 18/6080

16/728-51

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

01.03.2018

Arkivkode: 512

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET HUKEN - AMMERUDVEIEN 300
Bymiljøetaten (BYM) er positiv til utvidelsen av planområdet. Vi er positive til at man
opphever gjeldende regulering til skiløyper for Lillomarka arena i dette området og at området
dermed tilbakeføres til Marka som Landbruks- natur og friluftsformål (LNF) – naturformål.
Med vennlig hilsen

Monica Fleisje
avdelingsdirektør
Godkjent elektronisk

Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Synne Marie Vestmoen
overingeniør

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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Postadresse:
Postboks 2094
Grünerløkka
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Besøksadresse:
Maridalsveien 3
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Sentralbord: 48230417
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postmottak@bya.oslo.kommune.no
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Godkjent
Godkjent og ekspedert
ekspedert elektronisk
elektronisk
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Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Postboks 491 Sentrum
0105 OSLO

Dato:

12.03.2018

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):

Saksbeh.:

Arkivkode:

18/6080

12/02818-17

Per Ole Israelsen, 02 180

512.1

Svar på varsel om utvidelse av planområdet Huken, Ammerudveien 300
Vi viser til varsel om utvidelse av planområdet Huken, Ammerudveien 300, datert 21.2.2018.
Vi har ingen merknader til utvidelsen ut over vårt brev datert 6.6.2017 med innspill til varsel
om oppstart av planarbeidet.

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

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Per Ole Israelsen
saksbehandler

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

Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Pb 491 Sentrum
0105 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.: 18/6080
Deres dato: 21.02.2018
Vår ref.: 2018/4696-3 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
Dato: 14.03.2018

Oslo kommune - Varsel om utvidelse av planområdet - skiløypetraseer Ammerudveien 300 - Huken - Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 21.02.2018.
Utvidelsen omfatter arealer som i dag består av naturlig skogsterreng og er regulert til et nett av
skiløypetraseer som ennå ikke er bygget. Formålet med utvidelsen er å oppheve gjeldende
regulering til skiløyper for Lillomarka arena og tilbakeføre området til Marka. Området som
omfattes av utvidelsen avsettes til Landbruks- natur og friluftsformål (LNF) – naturformål.
Fylkesmannen ga i brev av 22.02.2016 tillatelse til oppstart av planarbeid etter markaloven § 6
for Huken. Planområdet varsles nå utvidet, men utvidelsen skal bli regulert til formål LNF –
naturformål. Fylkesmannen anser at dette vil være i tråd med markalovens formål og har ingen
vesentlige merknader til utvidelsen eller ønsket formål.
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

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Marit Louise Lindholm
rådgiver

Oslo kommune
Rådhuset
0037 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

01.03.2018
17/00753-5
18/6080

Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde - detaljregulering
for Huken, Ammerudveien 300 i Oslo kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 21. februar 2018.
Planområdet for Huken skal utvides og avsettes til LNF-formål. Hensikten er å oppheve
gjeldene regulering for skiløyper og tilbakeføre området til Marka.
Vi viser til vår uttalelse datert 26.05.2017 der protokoll fra meklingsmøte vedrørende
innsigelser til kommuneplan for Oslo var vedlagt. DMF vil understreke betydningen av
at planen ikke gjennomfører tiltak som vil være til hinder for mulig framtidig utnyttelse
av en mineralforekomst som er vurdert til å være av nasjonal betydning som
byggeråstoffressurs.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Lars Libach

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach

Motta kere:
Os l o kommune
Kopi ti l:
Fyl kesmannen i Oslo og
Akers hus

Rå dhuset

Pos tboks 8111 Dep

0037 OSLO

0032 OSLO

Asplan Viak AS - Oslo
Postboks 337 Sentrum
0101 OSLO

Vår dato: 08.03.2018
Vår ref.: 200906308-9
Arkiv: 323
Deres dato: 21.02.2018
Deres ref.: Åsmund Stendahl - 18/6080

Saksbehandler:
Kristin Selvik
1

NVEs generelle innspill ved varsel om utvidelse av planområdet Detaljreguleringsplan for Huken, Ammerudveien 300 GBnr 94/7, 95/44,
95/117 og 94/244 - Oslo kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 21.02.2018
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2






NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er
vurdert og godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen.
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i
den enkelte saken.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Selvik
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: Sjekkliste

Kopi til:
Oslo kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017)

NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til TEK17. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven
og energiloven).

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdrag i planområdet?

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
Karttjenesten NVE Atlas
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Vassdragsmiljø i arealplanlegging
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
Plan- og bygningslovens § 12-5
kan differensieres ut fra konkrete
vurderinger av allmenne hensyn, for
Plan- og bygningslovens § 1-8
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og
Vannressursloven
20 m langs bekker.

Styring av arealbruken bort fra
vassdragene er det beste
virkemiddelet for å ta vare på
vassdragsmiljø og begrense
vassdragsrelatert fare.

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og
bekkelukking frarådes.
Dersom det planlegges tiltak som berører
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann,
må konsekvensene av dette beskrives, som
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller
samordning etter vannressursloven. Hvilke
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRP for verna vassdrag.

Kan området være flomutsatt?
Dersom planområdet er innenfor 20metersbeltet langs bekk eller 100metersbeltet langs elv så bør
flomfare vurderes. På flate elvesletter
vil flommen ha større utstrekning.
På grunn av klimaendringer forventes
økt flomvannføring med minst 20% i
små nedbørfelt og kystvassdrag. I
noen regioner vil også flommene øke
i store vassdrag.

Finnes det flomsonekart i planområdet?

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak
ved vassdragsinngrep må innarbeides i
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Verneplan for vassdrag
RPR for vernede vassdrag

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
må det gjøres en fagkyndig utredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK17
Retningslinje 2/2011: Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
2014)

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil
normalt dekke fare for flom og flomskred

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.

Alternative flomveier for lukkede bekker bør Retningslinjer for
vises som hensynssone i planen
flomberegninger
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Fakta: Hvordan ta hensyn til
overvannshåndtering.
klimaendringer

Vil utbyggingen medføre økt overvann og
raskere avrenning til vassdrag? Vil
havnivåstigning og stormflo ha betydning for
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø?

Rettleiar 3/2015: Flaumfare
langs bekker

Fakta: GIS finner flomveiene

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltak innen vann
og avløp i kommunale planer
DSBs veileder Havnivåstigning og
stormflo

Kan området være skredutsatt?
Å ha kunnskap om skredfare, og ta
hensyn til dette ved planlegging og
utbygging , er den mest effektive
måten å forebygge skredulykker.
På grunn av klimaendringer forventes
økt hyppighet av skred i bratt
terreng, men fareområdene vil ikke
nødvendigvis bli større.

Ligger planområdet innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnes det kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i planområdet?
Undersøk om det er lokal informasjon om
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra
planlagt arealbruk og tiltakskategorier.

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet
plasseres utenfor skredutsatte områder.

Karttjenesten NVE Atlas

Skredutsatte områder vises som
NGUs løsmassekart
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Krav til skredsikkerhet i TEK17
TEK 17 §7-3.
Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 2014)
planen.
Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

skred i bratt terreng

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred
Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare

Er det konsesjoner for vassdragseller energianlegg i området?
Nettanlegg og trafoer som krever
anleggskonsesjon etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer ,
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og -overføring .
Er anleggseier varslet?

Anlegg for energiforsyning og -overføring
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som
hensynssone.
Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Etablering av nye energianlegg Forholdet til plan- og
bygningsloven
Etablering av nye energianlegg Forholdet til plan- og
bygningsloven
Bebyggelse nær
høyspenningsanlegg
Hensynssoner for kraftledninger
Plan- og bygningslovens § 12-5

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.

Oslo, den 16.3.18

Varsel om utvidelse av planområdet Huken, Ammerudveien 300
Brev fra Eiendoms‐ og byfornyelsesetaten den 21.2.18, ref 16728‐51 18/6080 Brynjar Fredheim.

Vi har gjennomgått varselet og de planer som foreligger.
Vi har ikke noe imot utvidelse av planområdet, dvs. det som er skravert på den hitsendte skissen. Og
vi konstaterer at formålet med dette er å oppheve gjeldende regulering til skiløyper nord for Huken i
tilknytning til Lillomarka Arena.
Vi synes det er bra at det aktuelle området med dette kan tilbakeføres til Marka. Dette regulerte
området ville også ha blitt uforholdsmessig kostbart å bygge ut med løypetraseer (vanskelig
terreng).
Vi forutsetter imidlertid at et løypenett med tilsvarende lengde etableres i Huken som erstatning slik
som det er sagt i brevet til oss. For oss vil dette bli en meget god løsning og ikke minst mye
enklere/billigere og kanskje bety raskere gjennomføring. Tilknytningen til løypenettet i Lillomarka
Arena bør kunne løses på en god måte.
Når det gjelder planforslaget i selve Huken har vi ingen vesentlige innvendinger, dvs. at området
tilbakeføres til Marka og tilrettelegges for friluftsliv, kultur‐ og idrettsopplevelser. Vi er spesielt
fornøyd med at det planlegges en asfaltert trase på østsiden som kan brukes til rulleski og som blir
tilknyttet eksisterende rulleskitrase i Lillomarka Arena innerst i Huken.
Vi har et ønske om at det kan lages en enkel adkomst til Lillomarka Arena helt øst i Huken som kan
brukes både sommer og vinter på beina. Dermed blir tilgjengeligheten til arenaen vår mye mer
fleksibel. Vest i vår arena, altså nærmest Huken, vil skiskytterbanen ligge samtidig som det på sikt
vinterstid vil kunne bli et attraktivt skileikområde for barn. Vi er gjerne med på en diskusjon omkring
dette.
Ellers ser vi at parkeringsmulighetene ved Lillomarka Arena er begrenset. Dette skjer spesielt ved
store arrangement vinterstid. Vi ønsker i den forbindelse å kunne ha muligheter for å nytte områder
i den nye Huken til parkering når vi har store arrangement (kanskje to‐tre ganger i løpet av vinteren).

Vi snakker ikke om at det skal opparbeides et eller flere store asfalterte parkeringsareler, men at vi
kan bruke den nye Huken til parkering ved behov (og der det vil bli mulig)
Vennlig hilsen
Gudbrand Bakke,
leder
Lillomarka skiklubb
Mobil 95872800

Stopp Huken – Vern Marka
v/Erik Grønvold
Ammerudgrenda 69
0960 Oslo
16.03.2018

AsplanViak v/landskapsarkitekt Åsmund Stendahl

asmund.stendahl@asplanviak.no

Kommentar til varsel om utvidelse av planområdet Huken, Ammerudveien
300
Ja, til ny plan. Aksjonsgruppa Stopp Huken varslet i høringa til planoppstart at «vi er åpne for at deler
av Hukenområdet kan brukes som løypeområde hvis dette kan bidra til å opprettholde eksisterende
naturområder». Vi støtter følgelig Eiendoms‐ og byfornyelsesetatens framlegg om å ta planene om
skiløyper nord for Huken ut av reguleringsplanen for Lillomarka arena og avsette området til
Landbruks‐ natur og friluftsformål (LNF).
Til tross for at gjerdene rundt pukkverket har stengt for fri ferdsel, er skogområdet nord for Huken et
mye brukt friluftsområde. Her finner vi artsrik og variert natur med mange store mektige furutrær. Ut
mot pukkverket er det også flott utsikt mot Groruddalen.
Overfør opsjonen. Utvidelsesområdet er i dag merket som «opsjon». Stopp Huken–Vern Marka
anbefaler at denne «mulighetsstatusen» overføres til de «forlengede løypene» og tilhørende
infrastruktur for distribuert produksjon av kunstsnø. Mye tyder på at Huken uansett vil bli opparbeidet
etappevis. Vi ser for oss at sørbruddet prioriteres. Den økonomiske kalkylen viser også at
omkostningene for å ferdigstille nordbruddet er langt høyere enn for sørbruddet. Det betyr nok at
finansieringen for nordbruddet ligger noen år fram i tid.
Nei til asfaltløyper i Huken. At det blir skiløyper i nordbruddet er rimelig ut fra at opsjonsområdet
foreslås tatt ut av reguleringsplanen for Lillomarka arena. At det planlegges å anlegge asfaltløyper
betyr derimot at vi kan få redusert mulighet for å utøve et best mulig friluftsliv i Hukenmarka. Vi tenker
da først og fremst på den ganske påtrengende støyen som følger fra stavgangen med rulleski og
rulleskøyter. Det vil samtidig innebære at man motarbeider kommunens årelange arbeid med å bygge
opp om de utvalgte «stille områdene» i byen. Området langs Alnavassdraget er ett av disse. På samme
måte kan «asfalt‐aktiviteten» støye på en slik måte at man kommer i konflikt med prinsippet om at
barn og unge skal være sikret mot helsefaglig støy. Vi minner også planleggere og politikere på det
faktum at støyforurensning fra pukk‐ og asfaltverket har vært den dominerende plage i mange tiår for
markatravere, beboere i nabolag og beboere langs transportveiene. Å få oppleve fred og ro i disse
områdene er for mange en drøm som vi nå ser fram til skal bli virkelighet.

Erik Grønvold (sign)

Lillomarkas Venner
Asplan Vial v/landskapsarkitekt Åsmund Stendahl,
asmund.stendahl@asplanviak.no

Deres ref: 16/728-51 og 18/6080

Oslo 21.3.2018

Innspill til varsel om utvidelse av planområdet Huken, Ammerudveien 300
Vi viser til varselet om utvidelse av planområdet Huken, datert 21.2.2018. Vi viser dessuten til
åpent møte 15. mars (etter Lillomarkas Venners årsmøte) der Brynjar Fredheim (EBY) var
invitert av Lillomarkas Venner til å presentere planarbeidet og svare på spørsmål. Åsmund
Stendahl (Asplan Viak) var med og presenterte planene. På møtet fikk vi utsatt fristen for vårt
innspill til onsdag 21.3.2018. Det ble også avtalt at det arrangeres et møte mellom EBY/Asplan
Viak og Lillomarkas Venner.
Lillomarkas Venner ønsker å gi nedenstående innspill til varslet utvidelse. For å se helheten i
planene for Huken-området ønsker vi samtidig å gi noen foreløpige innspill til planforslaget for
Huken med Asplan Viak som forslagsstiller for EBY. Vi viser i denne sammenhengen til både
planforslaget, sist revidert 21.12.2017, og til det nevnte møtet.
Disse innspillene er ikke utdypende for vårt syn. Vi vil selvsagt sende inn mer utdypende
synspunkter når endelig planforslag sendes ut til offentlig ettersyn.
Naturområdet i nord, den varslede utvidelsen
Lillomarkas Venner er meget tilfreds med at skogområdet nord for Huken blir fjernet fra
planområdet for Lillomarka arena. Dette vil gjøre det mulig å tilbakeføre dette området til
Lillomarka slik det er, uten noen form for inngrep. I varselet omtales hensikten med utvidelsen
slik: ”Området som omfattes av utvidelsen avsettes til Landbruks- natur og friluftsformål (LNF)
– naturformål”. Dette er helt i tråd med Lillomarkas Venners ønsker og interesser.
Vi tolker dette slik at området bevares som skog slik det i dag ligger, uten noen form for
inngrep. Det må med andre ord innebære at ingen av de foreslåtte tiltakene eller inngrepene i
planforslaget for Huken, for eksempel skitraseen i nord, skal berøre det utvidede området.
Andre naturområder og innplanting av stedegne tresorter
Vi vil også uttrykke stor tilfredshet med planforslaget når det gjelder de andre naturområdene
som er foreslått bevart. Det gjelder det nærmest uberørte naturområdet i sørvest, innenfor
gjerdet der bl.a. bekken renner, samt områder i vest.
Vi vil se positivt på om det i deler av området blir innplanting av stedegne tresorter, slik det
åpnes for i ”Naturformål” under kap. 2.4.1. Vi ber om at dette stadfestes i en
reguleringsbestemmelse slik at det ikke vil være fritt opp til tiltakshaver eller entreprenør.
Skitraseer
Lillomarkas Venner har fra første høringsuttalelse om Lillomarka arena (2010) uttrykt ønske
om å se de gamle pukkverkområdene der arenaen i dag blir opparbeidet og Huken i
Lillomarkas Venner. Hjemmeside: http://www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825

sammenheng, slik at naturområdene rundt blir skånet for inngrep. Vi har hele tiden sett det
som naturlig at disse gamle pukkverkområdene, inkludert Huken, blir et område for idrett og
friluftsaktiviteter som hører hjemme i Marka, og som en mulig inngangsport til markanaturen
innenfor. Vi har i flere omganger foreslått at det legges noen skitraseer i Huken-området i
tilknytning til Lillomarka arena. Nå ser dette ut til å bli en realitet.
Vi vil imidlertid sterkt anmode om at skitraseene legges og utformes slik at de ikke blir til
sjenanse for naturopplevelser og vanlig friluftsliv inne i skogen (bl.a. den varslede utvidelsen),
eller for nærliggende bebyggelse. Dersom det skal legges en skitrasé på høydene i nord og i
vest, slik det er skissert i plankartet, må dette innebære at traseen ikke får belysning.
Dersom traseene absolutt må ha belysning, foreslår vi at traseene legges lenger ned i
skråningene, og at den får en lav belysning.
Lillomarkas Venner aksepterer ikke forslag om asfaltering av skitraseer innenfor planområdet
for Huken. Det er allerede gitt tillatelse til å asfaltere 3 km løyper til rulleskibruk i Lillomarka
arena. Dette må være mer enn tilstrekkelig for en aktivitet som ikke på noen måte kan anses
som en tradisjonell markaidrett. Skitraseene i Huken-området bør opparbeides som
grusvei/turvei som kan fungere som skiløype om vinteren og en hyggelig turvei om i
sommerhalvåret. Vårt ønske er at området i størst mulig grad skal framstå som en overgang til
Marka som bærer mest mulig preg av grønnstruktur, i tråd med hovedformålet.
Ut fra kartskissen under kap. 2.4.1 må man nærmest gjette seg til hva som er skiløype 1 og 2.
Vi mener uansett at skitraseene, slik de ligger i forslaget, vil dominere alt for mye, særlig med
tanke på at det legges opp til 6 meters bredde med asfalt. Som nevnt er ikke rulleski en
markaidrett. Vi vil dessuten påpeke at rulleski og piggstaver mot asfalt avgir mye støy, og vil
kunne fordrive andre brukere.
Det går fram av planforslaget at skiøypetrase 3 er tenkt lagt i ”uberørte naturområder”. Vi
frykter at det dermed legges opp til at skitrase 3 legges inne i det varslede utvidede området,
til tross for at dette området er varslet som LNF-område med natur som formål. En slik plan vil
vi i så fall gå sterkt imot. Se ovenfor for vår tilbakemelding vedr. den varslede utvidelsen. Som
nevnt er vi motstandere av at løypene oppe på randen av de gamle bruddkantene utstyres
med belysning. En belysning her vil gi lysforurensning innover i marka og mot bebyggelsen.
Dette standpunktet baserer seg bl.a. på erfaringene fra belysningen som er installert i
Lillomarka arena.
Andre sider ved planforslaget
I det foreløpige planforslaget for Huken er det flere andre tiltak vi reagerer negativt på. Vi
viser i den sammenhengen til vårt tidligere innspill der vi bl.a. kom med følgende innspill, som
vi fortsatt står ved:
”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.
Lillomarkas Venner. Hjemmeside: http://www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825

•
•

Skytebane må helt utelukkes.
Andre aktiviteter som ikke hører hjemme i Marka.”

Det siste punktet berøres av flere foreslåtte tiltak i planforslaget som vi reagerer negativt på.
Vi vil først vise til forslag til hvordan Friområde – F2 er tenkt brukt.
Nordbruddet, Friområde – F2
Planforslaget legger opp til at området kan tilrettelegges for “midlertidige arrangementer
innen kultur og idrett”. Vi vil minne om at “kultur” ikke er et av formålene i markaloven.
Dersom “kulturarrangementer” godkjennes som en aktivitet i Huken, vil dette kunne skape
presedens, og dermed uthule markaloven.
Planforslaget legger opp til kjørevei, parkering, forsterket flate til scene og tribuner ved
konsert- og idrettsarrangementer, festivaler e.l. Vi har en mistanke om at det er Granittrock
som er den direkte årsaken til dette forslaget, men forslaget vil slik det foreligger bane veien
for en mye mer omfattende kultur- og idrettsarrangementer enn denne ene årlige
begivenheten. Hundesport er også nevnt. Vi mener at hundesport for en privat hundeklubb
ikke hører hjemme i Marka.
Forslaget om asfaltert vei gjennom tunnelen til F2 anser vi som et tiltak for å understøtte
forslaget om kultur- og idrettsarrangementer, og vil være med på å gjøre området til et urbant
område, i motsetning til formålet grønnstruktur, og inngangsport til Marka. Vi kan akseptere
at helt nødvendig trafikk, f.eks. utrykningskjøretøy, skal kunne ta seg fram på en uasfaltert
kjørevei fra Ammerudveien gjennom eksisterende tunnel og videre inn i bruddet. Belysning i
dette området, som ikke fører til lysforurensning innover i Marka og mot bebyggelsen, er et
tiltak vi kan akseptere.
Under kap. 1.2.3 “Skisse av fremtidig byplangrep”, kommer det fram at 4,5 dekar skal avsettes
til scene mm. – forsterket flate, plass til buss og HC-parkering. Det høres unektelig litt absurd
ut at store deler av hovedområdet i nordbruddet skal prioriteres til aktiviteter som bryter med
markalovens formålsparagraf, og som ikke har noe med markabruk å gjøre.
Når det gjelder bruk av området for funksjonshemmede med rullestol, bør det være mulig
med universell utforming opp til F2 slik at det er mulig å komme seg dit til ulike aktiviteter
uten transport med bil.
Vi er av den formening at området egner seg godt til samlinger for en typisk markaidrett som
orientering. Uorganiserte aktiviteter som skileik, aking og klatring ser vi selvsagt positivt på.
Andre forslag
Til slutt ønsker vi kort å kommentere nedenstående forslag:
•

•
•

Sandvolleyballbane (Friområde - F1) hører ikke hjemme i Marka. Dette er ikke en
aktivitet som faller inn under markalovens formål. En slik aktivitet hører typisk hjemme
i byggesonen der folk bor.
Kjørbar atkomst i 3 meters bredde til fjellhall. Det er på sin plass med en forklaring på
hva denne skal brukes til og hvorfor det er behov for en tilkjøringsvei.
Friområde – F3: Området vil kunne egne seg til terrengsykling, men det er en viss fare
for at enkelte terrengsyklister kan benytte området som et springbrett for sykling
videre innover i Marka og forringe naturen og naturopplevelsen for turgåere.
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I sørbruddet støtter vi at det oppføres et bygg som kan benyttes til bevertning og toalett, men
vi mener at et bygg med en grunnflate på 400 m2 og med en mønehøyde inntil 7 meter vil bli
alt for dominerende. Vi stiller spørsmål om hva det siktes til når bygningen foreslås som et
slags forsamlingslokale.
Fremmede arter
Basert på negative erfaringer fra Linderudkollen skianlegg og Lillomarka arena med hensyn til
fremmede og svartlistede arter, ber vi om at det gjøres en grundig jobb for å fjerne slike arter
som finnes i Huken, samt forhindre at nye forekomster eller arter kommer inn i nye Huken.
Dette innebærer bl.a. en grundig destruering av alle slike arter som befinner seg i Lillomarka
arena, slik at utbredelse til Huken unngås.
Avslutning
Vårt helhetsinntrykk er at området planlegges som et område fylt opp av veier og traseer
(med og uten asfalt), arrangements- og sceneområde, parkeringsplasser og belysning som gjør
det naturlig for oss å spørre hvor det blir av ”grønnstrukturen”. Særlig med tanke på
sommerbruk mener vi det er viktig å gjøre området til et mest mulig grønt område, og
minimere det urbane inntrykket. Vi anmoder om at det endelige forslaget som sendes ut til
offentlig ettersyn vil være mer innrettet på å forme nye Huken i retning av det tiltenkte
formålet, grønnstruktur.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus støtter disse innspillene.
For Lillomarkas Venner
Vennlig hilsen
Frode O. Hansen (sign)
Styremedlem

Rolv Norum (sign)
Varamedlem
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