
 Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
 Sendt: onsdag 8. juni 2022 16:43

 Til: Frode Oddvar Hansen
 Kopi: Elin Gerd Langsholt; Tore Faller; Eva Hermstad; Grete Marstein; Per 

Gustav Nilsen; Håvard 
Pedersen; Unni Pedersen; tore.faller@gmail.com; Heidi Trøen; Jüse Ulrike; Erik 
Grønvold; Jan Ola Larsen

 Emne: SV: Hvorfor kjøres så mye stein kjøres inn i Huken

Hei

Vi har stor forståelse for at enhver lastebil som kjører inn i Huken oppleves 
som en for mye etter at pukkverket ble lagt ned og 
sikringsarbeidet ble gjennomført. I en periode i vinter fikk Bymiljøetaten 
tilgang på en del masser fra tunnelboringene på 
Fornebu og i forbindelse med ny vannforsyning. Dette er rene masser som vil egne
seg godt til fremtidige byggearbeider i 
Huken, som turveier, skiløyper, resterende sikring av fjellveggen øst i 
nordbruddet og nytt bekkeløp i sørbruddet.

Vi har fått flere henvendelser om vi bruker Huken til mellomlagring av masser, 
men de massene som er kjørt inn skal 
utelukkende brukes i Huken. I følge vår driftsleder har det ikke vært kjørt inn 
masser etter påske. Dersom det er observert 
innkjøring av masser nylig er det fint om jeg får beskjed om det, slik at jeg 
kan undersøke det nærmere.

Dersom reguleringsplanen for Huken skal følges opp vil det i perioder i årene 
fremover bli en del anleggstrafikk både inne i 
Huken, og transport til og fra.

Med vennlig hilsen 
Axel Pettersen 
naturviter 
+47 926 57 466 
 
Bymiljøetaten 
Skog og landskap 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 
 
 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Frode Oddvar Hansen <fohanse@online.no>  
Sendt: onsdag 8. juni 2022 15:52 
Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no> 
Kopi: Langsholt Elin <egl@nve.no>; Tore Faller 
<tore.faller@ude.oslo.kommune.no>; Eva Hermstad 
<evahermstad@hotmail.com>; Grete Marstein <grete.marstein@vikenfiber.no>; Per 



Gustav Nilsen 
<taasen66@outlook.com>; Håvard Pedersen <=?utf-
8?Q?H=C3=A5vard_Pedersen_=3Chaavard=2Epedersen?=@yahoo.no>; Unni Pedersen 
<unni.pede@gmail.com>; tore.faller@gmail.com; Heidi Trøen <heiditr@online.no>; 
Jüse Ulrike 
<ulrikejuese@gmail.com>; Erik Grønvold <egronvold314@gmail.com>; Jan Ola Larsen 
<jan.ola.larsen@gmail.com> 
Emne: Hvorfor kjøres så mye stein kjøres inn i Huken

Lillomarkas Venner får stadig henvendelser fra markabrukere som lurer på hvorfor
det stadig kjøres inn 
mer stein i søndre del av Huken-området. 

Det ligger nå store berg av steinmasser i området, fra subbus til store 
steinblokker. Dette minner oss om 
tidligere og tilbakelagte tider med innkjøring av store mengder med stein. 

Vi ønsker en forklaring på denne aktiviteten. 

På forhånd takk.  

Lillomarkas Venner 
v/Frode O. Hansen


