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Ammerudveien 300. Huken – grønnstruktur tilrettelagt for idrett, kultur og
naturopplevelser. Detaljplan
Aksjonsgruppa Stopp Huken – Vern Marka støtter Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) hovedmål
i planforslaget om at Huken omdannes til grønnstruktur i samsvar med kommunens arealplan og
markaloven. Formålet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for friluftsliv som bidrar til
gode natur- og kulturopplevelser. Huken har eksistert som pukkverk siden 1954. Fra 1. januar 2019
ser vi endelig slutten på den mangeårige belastningen som Huken har vært for lokalmiljøene på
Ammerud og Grorud.
Generell utforming
Idrettsformålet i planforslaget kan med fordel graderes ned da det er etablert en egen idrettsarena
på naboeiendommen (90 da). Aksjonsgruppa vil være åpen for at det kan anlegges løypeområde
langs østveggen i Huken mot at området nord for Huken blir liggende uberørt. Vi minner på at
etablering av grønnstruktur forutsetter at den grønne vegetasjonen i all hovedsak skal være
sammenhengende. Det innebærer at løyper og turveier ikke kan prege planområdet. Særlig bør man
være tilbakeholden med asfalterte flater.
Aktivitetsanlegg
Stopp Huken – Vern Marka mener at området kan tilrettelegges for aktiviteter som knytter
seg til friluftsliv og bruken av marka (markaportal). I invitasjonen til informasjonsmøtet 30. august
etterlyser Plan- og bygningsetaten (PBE) ytterligere ideer til tilrettelegging av aktiviteter i Huken. Vi
savner en redegjørelse i planen over hvilke aktivitetsanlegg som allerede fins i nærmiljøet. Er
planleggerne kjent med at det mellom Huken og Grorud senter er flere enn 10 - ti - tilrettelagte
lekeplasser for barn? Dessuten er det grusbane og grasløkke for fotball, skileikområde, ballbinge,
treningsapparater, basketkurver og klatrevegg (tunnelen). Grorud idrettspark som nå bygges ut med
flerbrukshus ligger på sørsiden av Trondheimsveien. Og derfra strekker Grorudparken seg 1,3 km ned
mot Østre Aker vei. Ved utformingen av Huken bør man altså ta hensyn til alle anleggene som
allerede finnes i nærheten.
Revegetasjon og steinsetting
Stopp Huken-Vern Marka har merket seg at det er foretatt omfattende utredninger for å sikre god
revegetering i området. Vi har ingen innvendinger mot valget av de fire vegetasjonstypene barskog
(furu), lysåpen løvskog, kantvegetasjon i våtmarksområder og slåtteeng og gressplen. For å oppnå
gode naturkvaliteter er det ikke tilstrekkelig med gode frø og planter. Betingelsene i Huken er nemlig
svært krevende. En levedyktig og frodig vegetasjon forutsetter langvarig og omsorgsfull skjøtsel.
Selv om transformasjonen fra grått til grønt er sentral, vil stein og fjell også være et naturelement i
det nye Huken. Vi ser for oss at nettopp steinsetting kan gi stabilisering mot ras og setninger i de

enorme løsmassene. Selv om hellingene ikke skal være brattere enn 1:2, vil topografien bli bratt
mange steder i området. Stopp Huken – Vern Marka anbefaler derfor at kommunen innleder
samarbeid med de nepalske sherpaene som i «rekordfart» bygger stier og annen infrastruktur i
krevende terreng ved hjelp av steinheller.
Trafikk, parkering og Ammerudveien
Aksjonsgruppa er negative til tiltak som skaper trafikk til området. Dette standpunktet må ses i lys av
den enorme tungtransporten som siden 1960-tallet har belastet boligområdene. Tungtrafikken har
bokstavelig talt i flere tiår stått i veien for ulike miljø- og sikringstiltak. Vi snakker da om tiltak som
ville representert store områdeløft for Ammerud og Grorud. Det er derfor gledelig at det nå ved
Huken-slutt foreligger forslag om å regulere Ammerudveien til miljøgate. Mellom Trondheimsveien
og Ammerudhellinga etableres det sykkelfelt denne høsten.
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-banestasjonene og Huken.
En sentral transportparole for Oslo kommune er at mest mulig skal foretas med sykkel og gange.
Hvordan begrunner da EBY forslaget på utbygging av 40 parkeringsplasser ved Huken? Dette er
dessuten 20 flere plasser enn ved forrige offentlige høring.
Svingen i møtet mellom Ammerudveien og Hukenveien innfrir ikke kommuneveiers krav til stigning,
siktlinjer eller dosering. Dette til tross for at det går bussrute der. Det kreves åpenbart ny regulering
og påfølgende ombygging av både denne traséen og andre deler av Ammerudveien
Bekkeåpning og badedam
Går du inn i Marka fra Grorud møter du umiddelbart tre fantastiske badevann: Badedammen,
Steinbruvann og Romstjern. Opp fra Rødtvet/Kalbakken 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 noe behov for å etablere et tradisjonelt badevann i Huken. Derimot
savnes det et badeanlegg for de minste barna i form av en plaskedam eller et plaskebasseng.
Det lukkede området av Aurevannsbekken/Breisjøbekken må selvsagt åpnes. Bekken har et vakkert
vannfall i planområdet. Her bør det ryddes nennsomt, men slik at fossen blir godt synlig. Bekkekløfta
fra den eksisterende turveien og ned til fossen må bevares. Åpningen må dessuten rettes slik at
fisken får gode forhold i bekken og ned i Alna. Blant fagfolk er det godt kjent at Alna – og især øvre
delen av elva - har potensiale til å bli en av de beste fiskeplassene i Oslo. Og elvemuslingene er
ønsket tilbake.
Sett i sammenheng med en ny regulering av Ammerudveien er det viktig at bekkeåpningen anlegges
slik at den «nye» Ammerudveien kan gå som ei åpen bru over bekken. Turveien bør, om mulig, følge
bekken under veien.
Markaportal: Natur eller park.
Huken er en del av Marka. Aksjonsgruppa mener som nevnt at området bør rehabiliteres i retning av
skogsterreng. Intakt stedegen natur i planområdet bør opprettholdes. Her finnes områder som er
urørt siden før pukkverket ble regulert til industriformålet (gammelskog m.m.). Mange etterspør
park. Aksjonsgruppa mener at «park» er en naturtype som primært hører hjemme som element i
boligområdenes grønne areal. Som nevnt har Grorud og Ammerud allerede en ny stor bydelspark,
Grorudparken, langs Alna fra Grorud T-banestasjon ned til Østre Aker vei.

Geologihytte
Steinbruddene ligger tett i Groruddalen. Og Huken er ett av pukkverkene. I dette er det funnet hele
58 ulike mineraler. Ved Grorud senter er det et steinhoggermuseum. Aksjonsgruppa ser for seg at
Huken kunne romme tiltak (hytte/plakater etc.) som gir allmenheten innblikk i områdets geologiske
mangfold og områdets omfattende steinindustri.
Finansiering og videre istandsetting
De foreliggende og endelige planene for Huken vil langt på vei begrense seg til å si noe om hvilke
muligheter man kan se for seg i Huken. Hva som vil bli det reelle Huken, vil være avhengig av de
framtidige budsjettene. Aksjonsgruppa forventer dog at kommunen har avsatt noe oppstartmidler og
at prosjektet gis prioritet ved de kommende budsjettbehandlinger. Vi snakker om et kommunalt
prosjekt knytta til kommunal eiendom som i prinsippet ble vedtatt i bystyret allerede i november
2010. Forutseende partnere kom heldigvis fram til en forliksavtale for nærmere fem år siden som har
gjort det mulig å kombinere drift i pukkverket med planmessig gjenfylling av det store krateret. Det
er også avtalt tilsåing av disse fyllmassene. Siden etablering av ny vegetasjon er tidkrevende, ber vi
om at det prioriteres midler slik at tilplanting kan starte opp i 2019. Vi finner det forøvrig påkrevet at
bekkeåpningen gis plass i en rekkefølgebestemmelse i planen.
Nyåpningen av naboområdet Lillomarka Arena sist sommer vil forhåpentligvis være med på å holde
oppmerksomheten skjerpet mot videre utvikling av Huken. Og befolkningen i bydelen er både
forventningsfulle og utålmodige.
Aksjonsgruppa ser fram til videre samarbeid mot et Huken-område som inviterer beboerne i området
til et opplevelsesrikt friluftsliv.
Med hilsen
For Stopp Huken-Vern Marka
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Vidar Berget (leder i Alnaelvas Venner)

*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, (tidl.) Grorud Vel, Breisjøgrenda sameie, Lillomarka
Boligsameie, Lillomarkas Orienteringslag. NB: Lillomarkas Venner har sendt inn egen uttalelse.
Kopi:
Akers Avis Groruddalen
Bydel Grorud
Alunsjø borettslag
Ammerudskogen vel

