
Aksjonsgruppa 
Stopp Huken – Vern Marka:
  Alnaelvens Venner
  Breisjøgrenda Sameie
  Groruddalen Miljøforum
  Groruddalen Natur og Ungdom
  Lillomarka Orienteringslag
  Lillomarkas Venner
  Selskapet til Grorud Vel

Støyforeningens konferanse 
19.9.2012
Derfor skal driften ved Huken 
stoppes



Hvorfor jobbe for 
nedlegging?

A: Beboerperspektiv

B: Marka - friluftsliv













Perspektiv A: Beboerperspektivet:

- Nærhet mellom boområde og pukkverket 
(minimumsavstander)
- Støy, støv og lukt fra pukk- og asfaltverket
- Støy, støv og lukt fra biltransporten







Kontroll fra Fylkesmannen 11.06.2012



 Beboerperspektivet (forts.)

•  Kjøring gjennom hele Ammerud/øvre  
Grorud

• Trafikkfare

•  Engstelse for ungene





  Beboerperspektivet (forts.)

• Bydelen deles i to (ungene har forbud mot 
å krysse Ammerudveien)

• Uhensiktsmessig veisystem         
(tilkjøringsveistandard fører 
til høy fart + parkering)

• Industritransporten svekker interesse for 
miljømessig oppdatering



Marka –friluftsliv



  

Marka –friluftsliv (forts) 

• En vesentlig del av 100-meterskogen er 
inngjerdet og sprengfarlig

• Konflikt friluftsliv vs forurensende industri - Støy, 
støv og lukt trenger inn i omliggende 
naturområder/friluftsliv (kontrastforsterkning)

• Pukkverk midt mellom badevann (4) og 
drikkevann (2)
 
 

 
 



Verneområder for friluftsliv 
(kommunens flerbruksplan)







Historikk (1)

q Gruvedrift i Alnsjø-feltet fra 1700
q Aker kommune kjøpte feltet i 1947
q 1954: Oslo Veivesen begynner å ta ut steinmasser
q 1956: Knuseverk etableres
q 1962: Konsesjon gitt i 1962
q 1967: Asfaltverk etableres
q 1983: Mottak av returasfalt
q 1974: Det foreslås å nedlegge driften og bygge idrettsanlegg på 

området. Beboerne loves at Huken skal stenges i 1980
      

q Konsesjon gitt i 1973:
q utløp i 1978, forlenget til 1990

 og til 2021. 

Ammerud, ca 1954?



q 2005: Oslo Vei legger planer for videre utvidelse 400 m videre inn i 
marka

q Stopp Huken – Vern Marka etableres etter forsøk på samarbeid
q 2009 – 2010: SV foreslår stans av utvidelsesplanene og 

nedleggelse av Huken
q 2009: Markaloven enstemmig vedtatt, trer i kraft 1.9.2009
q 2010: Oslo Vei AS anmeldes for ulovlige uttak
q 2010: Oslo - APs årsmøte går imot utvidet drift og uttaksgrenser
q 2010: Alle partiene går for stenging i folkemøte på Ammerud
q Enstemmig Bystyre 17.11.2010: 

q Utvidelsesplanene stoppes, og er 
lagt i PBEs historiens arkiv

q Prosjekt for etterbruk skal opprettes
q Byrådserklæringen 2011: Driften ved Huken avvikles og nedlegges.

Historikk (2)





vHvorfor nedlegge nå?

v Løfter om stenging på 70-80-tallet.
 
v Reduserte levekår for befolkningen i 40-50 år. Har vi gjort vårt? 

v Ja, NOK er NOK!  

v Kjell Veivåg (V) ba i 2010 om unnskyldning på kommunens vegne i 2010

v Grensen for tillatt uttaksmengde av stein ble overskredet på 1990-tallet !!)

v Ulovlig uttak anmeldt – 3 millioner tonn stein – politiet etterforsker

v Markaloven 

v Sosiale og helsemessige forhold i Groruddalen bør tilsi at bolignære    
grøntområder bør beskyttes og ikke ødelegges! 

 



Oslo Veis miljøreklamer tåler ikke dagens lys:

v Basalt – en god asfaltstein – men ikke uerstattelig – og gir 
muligens helseskadelig svevestøv (jf Folkehelsa 2004)

v …og brukes i stor grad til andre formål enn asfalt 

v Og asfalten fra Ammerud blir ikke kortreist når den legges 
ved Drøbak eller langs Harestuvannet

v Asfaltanbud vinnes ikke ut fra (marginale   
kvalitetsforskjeller) – men ut fra pris

v Huken pukkverk – ”pest og plage” – lokalt, 
 står for kun 5% av pukkproduksjonen i hele    
Oslo/Akershus 
.





..og her runder jeg av..









Stopp Huken – Vern Marka

•Alnaelvas Venner
•Breisjøgrenda Boligsameie
•Groruddalens Miljøforum
•Grorud Natur og Ungdom
•Lillomarka Orienteringslag
•Lillomarkas Venner
•Grorud Vel
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