Saksnummer: 201708944

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
postmottak@vav.oslo.kommune.no
Oslo, 18. mars 2018

INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR

NY VANNFORSYNING TIL OSLO - HUSEBY
VANNBEHANDLINGSANLEGG
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har blant annet som hovedformål å ivareta
naturmangfoldet, grøntområder og friluftslivet i byggesonen i Oslo.
OOF er positiv til at det etableres bedre vannforsyning til Oslo, slik at
vannberedskapen blir bedre og tryggere.
Men etableringen av tverrslag, tuneller , portaler og vannbehandlingsanlegg
medfører så store utfordringer og belastninger på natur og friluftsliv i Oslo,
at vi ikke kan støtte planene. Flere svært viktig natur- og friluftslivsområder
blir berørt i lengre perioder eller permanent. Det gjelder særlig i
Husebyskogen, Sollerudstranda og ved Akerselva.
Planene gir heller ikke noe svar på massehåndteringsutfordringene. Hvor skal
de enorme mengder med masser som skal tas ut av fjellet transporteres og
evt. lagres?
For friluftslivet er det positivt at noen større vann i Marka kan bli åpnet for
allmenheten og friluftslivsaktivieter.
OOF er overrasket over at en har valgt å legge nesten alle anleggene knyttet til dette prosjektet
til områder som er viktige for natur og friluftslivet. Disse områdene er alle regulert til
grønnstruktur/friluftsområde i kommuneplanen.

HUSEBYSKOGEN/MÆRRADALEN/MAKRELLBEKKEN – SVÆRT VIKTIG FOR NATUR OG
FRILUFTSLIVET

Husebyskogen/Mærradalen/Makrellbekken er et større sammenhengende skogområde i Vestre
Aker bydel. Naturverdiene i dette området er til dels svært store. Dette er godt dokumentert
ifølge reguleringsplanen og konsekvensutredningen.
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Gjennom området går det en rekke stier og turveier som benyttes av både lokale og folk fra
andre bydeler. Tre av turveiene (A3, A4 og A12) er en del av Oslos offisielle turveinett, som skal
bidra til å knytte fjorden, grøntområder og Marka sammen. Området er svært viktig for
friluftslivet av flere årsaker; høy bruksfrekvens, store opplevelseskvaliteter og viktige ferdselsåre.
Området har de seinere år vært utsatt for utbyggingspress f.eks. fra etablering av den
amerikanske ambassaden, utvidelse av radiumhospitalet o.l. Dette presset kan over tid medføre
en stykkevis-og-delt-utbygging, som det planlagte vannbehandlingsanlegget kan være med å bidra
til.
Selv om arealene som skal bygges ned midlertidig eller permanent er begrensede, så har dette
området så viktige samlede verdier for både natur og friluftsliv, at en bør finne andre områder
som egner seg bedre.

SOLLERUDSTRANDA – ET SVÆRT VIKTIG FRILUFTSOMRÅDE NÆR FORTETTINGSOMRÅDER
Sollerudstranda er et svært viktig friluftslivsområde nær store planlagte fortettingsområder på
Skøyen/Bestum og Lysaker. Området har badestrand og turvei (A 10) som går langs kysten og er
en del av Oslo turveinett. Området er et svært viktig friluftslivsområde fordi bruksfrekvensen er
høy, opplevelseskvalitetene er store, en viktig ferdselsåre passerer gjennom og fordi området
benyttes til populære aktivieteter (bading, soling og rekreasjon), der det ikke finnes tilsvarende
områder i umiddelbar nærhet. I tillegg er dette et viktig område for lokale skoler og barnehager.
Selv om tiltaket er midlertidig, så er en anleggstid på 7 år svært lenge og kan ses på som nærmest
permanent.

MØLLEPARKEN VED AKERSELVA – SVÆRT VIKTIG TURVEI
Turveien langs Akerselva er kanskje Oslos mest populære turvei. Området ved Mølleparken, med
fossefall og gamle industribygg, er en svært vakker del av denne turveien. Området er derfor et
svært viktig friluftslivsområde fordi bruksfrekvensen er høy, opplevelseskvalitetene store, og
ferdselsåren er svært viktig.
Selv om anleggstiden er kortere (2 år) og det permanente tiltaket, en portal til en rømningsvei, er
begrenset, så tilsier områdets svært høye verdier for friluftslivet, at en heller bør finne andre og
bedre egnede steder.

MANGLENDE PLAN FOR MASSEHÅNDTERING
Ifølge planen vil tiltaket generere store mengder overskuddsmasser. I planprogrammet ble det
anslått et masseoverskudd på ca. 2–2,4 millioner kubikkmeter løse steinmasser. Dette er enorme
mengder som skal fraktes ut og så deponeres.
Bærum og Oslo kommuner må i nærmeste framtid håndtere betydelige overskudd av masser som
følge av mange sammenfallende store samferdselsprosjekter som Ringeriksbanen, E16,
Fornebubanen og nye E18.
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I planprogrammet kom det fram at det er aktuelt med en separat plan for massehåndtering og
rekkefølgebestemmelser som sikrer at massehåndterings-spørsmålet er avklart seinest når
arbeidet med tunellen starter.
OOF kan ikke se at reguleringsplanen svarer på dette, selv om det antydes i et avsnitt at «masser
som tas ut på Huseby, Sollerud og Ullevål er forutsatt brukt til utfylling i Drammen havn».
OOF ber derfor om at en følger opp målsettingen fra planprogrammet om en plan for
massehåndtering som sikrer en miljømessig akseptabel håndtering av massene.

OOFS KONKLUSJON:
•
•

Alle forslagene til lokalisering av anlegg, med unntak av Ullevål, er plassert i svært viktige
natur og/eller friluftslivsområder. OOF kan derfor ikke anbefale noen av disse alternativene.
Det må lages en plan som sikrer en miljømessig akseptabel håndtering av overskuddsmassene.

Med vennlig hilsen
Tom Fremstad
Generalsekretær
Johan Hval
Rådgiver
Godkjent og elektronisk ekspedert
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