Lillomarkas Venner
Oslo, 22.06.2018
Innspill til oppstartsmøte for reguleringsarbeid for alpinanleggene i Grefsen- og Trollvannskleiva

Saksnummer 201802070

Grefsenåsen ligger som en halvøy ut i et tett bebygget område. Dette er den kjære nærskogen for
store befolkningsgrupper og en mye brukt inngangsport til Oslomarka for øvrig. Hele området brukes
per i dag til alle årstider til utallige uorganiserte og organiserte aktiviteter. Med sin store variasjon av
stier, turveier og rasteplasser og med sin beliggenhet tett inntil boligfeltene, er dette en svært viktig
arena for det daglige tur- og friluftslivet. Her møter man folk i alle aldersgrupper, både til fots og på
sykkel. Den lette tilgjengeligheten har også gjort dette til en viktig opplevelses- og læringsarena for
de nærliggende skolene og barnehagene. Flere av disse har etablert egne baser/gapahuker i
Grefsenåsen.
Lillomarkas Venner er kritiske til flere aspekter ved tiltaket presentert i bestilling av oppstartsmøte.
Flere av de foreslåtte endringene i planområdet vil både forringe de kvaliteter denne nærskogen har
for så mange brukere og sperre tilgang til Lillomarka for befolkningen som bor i boligområdene på
Grefsen, Disen og Sinsen. Noen aspekter ved de foreslåtte tiltakene gir grunn til spesiell uro:
1. Vi stiller spørsmålstegn ved kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for stedsanalysen utført av
Multiconsult (sak 201802070, dok.nr 6). På side 11 påstås det at det ikke er registrert naturtyper
innenfor planområdet, basert på data hentet fra Naturvernforbundet. Det Multiconsult betegner
som eventyrskog er angitt i kommuneplanens temakart for naturmiljø (T4) som naturtyper B, det
vil si naturverdier med regional verdi. Som det framgår av tiltaksbeskrivelse vil både den nye
stolheisen i Grefsenkleiva og utvidelsen av nedkjøringene i øvre Grefsenkleiva og Trollvannskleiva
mot øst/nordøst medføre store inngrep i B-området. I øvre Grefsenkleiva mot nordøst betyr
dette en avvirking av et belte på anslagsvis 400 ganger 100 meter. Et slikt tiltak ville være i strid
med kommuneplan jf. § 7.6-2, eller i minste fall utløse krav om avbøtende tiltak for å forebygge
skade på naturforekomsten. Vi finner det urovekkende at Oslo kommune ved Bymiljøetaten
heller ikke ser ut til å ta hensyn til at Klima- og miljødepartementet (KLD) i brev av 16.4.2018 (ref.
18/589-3) har bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) om å vurdere om hele eller deler av
”eventyrskogen” ved Grefsenkollen/Trollvann kvalifiserer for vern etter markaloven § 11, ”og at
det i så fall igangsettes en verneplanprosess for den aktuelle delen av arealet". Vi finner det helt
uakseptabelt dersom planprosessen fortsetter basert på eksisterende forslag til trase for stolheis.
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2. I tillegg til de verdifulle naturkvalitetene har skogsområde øst for Grefsenkleiva også viktige
kulturminner som uteliggerhytta «Haralds bolig» med adkomst gjennom en spesiell
fjellformasjon. Begge vil direkte berøres og delvis ødelegges av den foreslåtte utvidelsen av
nedkjøringen og heistraseen. Haralds bolig er restaurert og fremstår som et lite museum over
etterkrigstidens boligmangel i Oslo. Boligmangelen rammet i særlig grad krigsseilere og andre
som hadde kjempet for Norges frihet, men som opplevde at "utakk ble Norges lønn", hvorav
hundrevis tilbrakte en tilværelse som uteliggere i byens skogområder. På midten av 1960-tallet
ble uteliggerhyttene sanert uten at beboerne ble gitt noen erstatning, men denne hytta var så
godt skjult at den ikke ble funnet. Hytta befinner seg på et smalt fjellplatå bortgjemt mellom
bratte fjellvegger og store grantrær. Adkomststien følger en smal fjellhylle under overhengende
fjell. Denne fjellformasjon i seg selv er helt unik i Oslomarka, og understreker i tillegg
bortgjemtheten av Haralds bolig. Måten hytta er skjult på er derfor en viktig del av historien og
vil direkte ødelegges av den foreslåtte heistraseen og utvidelsen av nedkjøringen i Grefsenkleiva.
Uteliggerhytta med tilhørende fjellformasjon besøkes årlig av flere hundre skoleelver og andre
interesserte, og er ofte mål for guidede turer og familieturer i helgene. Hele dette området er
dessuten mye brukt til uorganisert friluftsliv og brukes hele året til turgåing, løping, klatring
(buldring) og utelek.
3. Den mye brukte turveien/skiløypa som forbinder hovedturvei C2 med lysløypa fra Stig krysser
nedre del av Grefsenkleiva ved dagens heishus, varmestue og lager. Turveien er nevnt som
miljøverdi i stedsanalysen men oversett i tiltaksbeskrivelsen (sak 201802070, dok.nr 6). Dette er
innfallsporten til Oslomarka for befolkningen som bor i området Grefsen/Disen/Sinsen og svært
my brukt både sommer og vinter. Det må sikres at denne turveien/skiløypa fortsatt kan brukes
hele året. En eventuell omlegging av turveien/skiløypen ned til parkeringsplassen i Grefsenkleiva
må unngås. En slik omlegging vil være i strid med kommuneplanen som har et mål om å binde
sammen traséer til et sammenhengende turveinett. En slik omlegging vil dessuten resultere i en
svært bratt løype og dermed heve terskelen for å ta de daglige markaturene etter jobb/skole og
kortreiste helgeutflukter med hele familien. For mange vil det bli mer attraktivt å kjøre bil opp til
Solemskogen istedenfor å gå direkte fra dørstokken.
4. Blåstien fra Mons Søvigs plass inn til Trollvann og videre inn i marka krysser planområdet men er
heller ikke tatt med i tegningene eller ivaretatt i beskrivelsene. Blåstien er en viktig del av et
omfattende stinett som brukes av svært mange hele året rundt. Det samme gjelder de
kulturhistoriske stiene som i sin tid ble tilrettelagt av Grefsen vandkuranstalt. En av disse følger
vestsiden av Trollvann og krysser bunnen av Trollvannskleiva. Reguleringsplanen må sikre at disse
stiene ikke ødelegges eller sperres av fyllinger, andre endringer i terreng eller installasjoner i
Grefsenkleiva og Trollkleiva.

Nedenfor har vi lagt ved en redigert planskisse der vi har tegnet inn både turveiene og den historiske
stien som er uteglemt i planforslagene (rød stiplet linje). I tillegg har vi merket av skogsområdet (gult
felt) og kulturminnen (blått felt) som vil bli ødelagt av de foreslåtte utvidelsene og heistraseen.
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