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Innspill ved rullering av Grorud bydels byutviklinga- og miljøplan
Takk fortilsendt arbeidsnotat for bydelens byutviklings- og miljøplan.
Det er positivt at bydelen ser behovet for å knytte turveinettet i bydelen enda bedre sammen
enn det er i dag, og at det er behov for oppgradering av deler av turveinettet. Lillomarkas
Venner er opptatt av at turveiene glir inn i terrenget på en skånsom måte. Det er mange
eksempler på turveier som er utformet uten tilstrekkelig hensyn til artsmangfoldet langs
turveien. Dette gjelder for eksempel, som vi har påpekt tidligere, turveien langs øvre del av
Alna, som er unødvendig bred og med dominerende steinfyllinger, som ofte går helt ned til
elveløpet, på bekostning av den naturlige vegetasjon langs elva.
I snørike vintere vil det være et viktig turfremmende tiltak at det skuterkjøres løyper på
turveiene ned til bebyggelsen. En løype ned til Kalbakkenbrua ville gitt mange mennesker
muligheten til å gå på ski fra sin egen dørstokk til Lillomarka, uten biltransport. Et slikt tilbud
krever at skiløypa legges godt til siden, slik at det blir god plass til gående, og tråkk i løypa
minimeres. Det må ikke strøs og måkes, noe som også saboterer alle muligheter for akebrett
og andre vinterdoninger.
Vi ser fram til at Grorud bydel får opprettet et friluftsråd, og håper dette blir en kraftig
pådriver for fremme av friluftsliv og aktiviteter for biologisk mangfold i bydelen.
Det står i arbeidsnotatet at «Dersom trafikken langs riksveiene reduseres mener Bydel Grorud
det kan ligge et betydelig potensial for bygging av boliger mellom Romsås og Grorud senter og
langs Trondheimsveien opp mot Bånkall, inklusive Rommiskog». Lillomarkas venner er svært
opptatt av at grønne lunger og traseer inn til marka finnes lett tilgjengelig der folk bor.
Området mellom Grorud og Romsås langs Romsåsveien omfatter nedre del av Ravnkollen.
Her finnes i dag en unik merket rute gjennom skogsterreng direkte fra området Grorud senter
til Ravnkollen og videre til Røverkollen (naturreservat). Området Ravnkollen har bålplasser for
vinterbruk, lett tilgjengelige stier og en fantastisk utsikt over Oslo. Dette er spesielle områder i
Lillomarka som benyttes aktivt av beboere i nærheten. Vi går sterkt imot utbygging her, og
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foreslår isteden at bydelen tar en aktiv rolle for å utvide Røverkollen naturreservat med et
friluftsreservat nedover Ravnkollryggen.
Området mellom Romsås og riksvei 4 og forlengelsen nordøstover (Bånkallia) ligger i
byggesonen. Vi har i flere år jobba for at den delen av dette området som ikke allerede er
bebygget må inn i marka, eller vernes på annen måte. I Bånkallia er det registrert flere viktige
naturtyper, og Miljødirektoratets naturbase viser at Bånkallia er et område med arter av stor
og særlig stor forvaltningsinteresse, både lokalt, regionalt og nasjonalt verneverdige
naturtyper finnes her. Området er rikt på kulturminner, i tillegg til at det er et svært viktig
område for friluftsliv og naturopplevelser og en viktig innfartsåre til marka. I vår tid, da
presset på artsmangfoldet er enormt, noe som er godt dokumentert, vil det være et
forvaltningsmessig svik å bygge ned disse verdiene. Det bør være en obligatorisk øvelse å
sjekke Naturbase (Miljødirektoratets oversikt over biologisk verdifulle områder) før forslag om
arealdisponering legges fram, for å unngå uforsvarlige forslag. Vi foreslår at bydelen vurderer
andre arealer for ny boligbygging. Kan det være et potensiale i omdisponering av
tilsynelatende ineffektive næringsarealer, som Stålfjæra, Jernbanefjellet og arealer ved
Romsåsveien ved Grorud senter og Shelltomta?
Vi mener bydelen må ta en aktiv rolle for å få varig vernet og eventuelt restaurert både
Bånkallia og annen artsrik og opplevelsesrik nærskog. Vi vil nevne noen områder spesielt:
-

Bånkallia: her må marklagrensa endres til fordel for naturen. I dag går det en kile som
hører til byggesonen nesten helt inn til Bamsetjern, av rent historiske grunner, trukket
langs 300 meters-koten.

-

spesielt den nordligste del av Alnaelva. De varierte nærområdene langs elva skaper en
økt bevisstgjøring til vassdraget blant beboere i bydelen. En rekke soner av Alna er nå
tilrettelagt for ferdsel og aktiviteter, og det er viktig å sikre en god blanding av
tilrettelagte områder og steder hvor naturlig vegetasjon og dyreliv kan florere. Dette
området er et eksempel på det siste – som samtidig er lett tilgjengelig for publikum.

-

Et annet viktig friområde er Monsebråten. Dette består av voksen skog ispedd
kulturminner fra steinhogging og steingjerder fra Monsebråten gård. En "100-meters
skog" med synlige spor fra tidlige generasjoners bruk av området er en ressurs for
natur- og kulturopplevelser sentralt i bydelen.

-

Indre skog på Romsås er, som en kontrast til de tette boligkonsentrasjonene, en del av
Romsås arkitektoniske identitet, og en real 100-metersskog for alle som vokser opp på
Romsås. Det er viktig at den bevares intakt.

-

Rødtvet skog er en annen nærskog i/grensende til bydelen. Her finnes storstammet
gammelskog, godt besøkt i soppsesongen, med varierte søkk og koller og et rikt
dyreliv. Slike skoger et steinkast fra blokkbebyggelsen er av uvurderlig verdi, og burde
sikres som friluftsreservat.

-

Vi ønsker dessuten at bydelen jobber for kommunalt eierskap av Hestejordene, som
ligger i marka, men brukes som en del av bydelen, slik at skjøtselen av dette
verneverdige kulturlandskapet kan sikres.

Generelt mener vi at bydelen skal ta en aktiv rolle for å gjennomføre en arealnøytral
forvaltning av grøntområder og matjord, og bidra til vern av verdifulle enkelttrær. Som et
tiltak for å forbedre habitatet til pollinerende insekter, og som et bidrag til «humlekorridoren
gjennom Groruddalen», foreslår vi at bydelen tar initiativ til etablering av blomsterenger, for
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eksempel ved slått eller ved å slippe dyr på beite der, på brakkmarker der dette kan egne seg.
Et flott eksempel på dette er slåtten som denne sommeren er gjort i enga nedenfor Huken
gård, mot turvei D9. Vi gleder oss til å se blomsterenga her neste år - slikt vil vi gjerne ha mer
av!
Bydelen bør også være en pådriver for å få åpnet bekker, for eksempel Aurevannsbekken i
forbindelse med restaureringen av Huken og Rødtvetbekken i forbindelse med den
forestående utbyggingen på Rødtvet.
Vi nevner til slutt bydelens monumentale landskapselement, Ravnkollveggen, som bør
oppgraderes estetisk. Rassikringsnettet er svært skjemmende, spesielt under sol/værforhold
som får nettet til å gi gjenskinn. Vi oppfordrer bydelen til å utrede en sikringsløsning som
legger mer vekt på estetiske hensyn og yter vår majestetiske fjellvegg større rettferdighet.
Vennlig hilsen
Elin Langsholt (sign.)
for styret i Lillomarkas Venner
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