STATUS FOR HOFFSELVEN – med tilknyttede turveier
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A5

BestumkilenSmestad

På denne strekningen er Turvei A5 ikke merket av i Kommuneplan 3015 – Oslo mot 2030. Deler av strekningen er i
planen betegnet som A3, som egentlig går fra Fognerparken via Hoff Gård langs Makrellbekken.
Hoffselvens venner har, men bevilgning fra Bydel Ullern, satt opp retningsskilt på den ca. 3 km lange strekningen
Bestumkilen- Smestaddammen i november/desember 2016.
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Lilleakerbanen –
Skøyen terrasse
Skøyen terrasse –
Engebrets vei

Engebrets vei Hoffsdammen
Hoffsdammen –
GullkrokenBjørnebodammen

På elvens østside i Bydel Frogner. Ikke regulert turvei. Konkurrerer med båtene om plassen. Bra forhold til båtopplagets
folk.
Gatemiljø. Man kan bruke eksisterende stolper for merkene.
Turvei regulert, opparbeidet, skiltet og merket. Siste del mot Hoff holdeplass bukes til bilparkering, ikke grøntområde
Omvei om Hoff trikkeholdeplass. I reguleringsplanen for Harbitzalléen 1-7 er et lagt inn en planovergang der hvor
trikken krysser turvei A4.Turvei A5 måfå en tilsvarende planovergang ved trikkesløyfen og dermed unngå omveien om
Hoff holdeplass.
Turvei opparbeidet men ikke regulert. Eiendom kjøpt av A/S Veidekke som ser stort utbyggingspotensiale, derfor
viktig at turveien blir regulert.
Turvei A5 går midlertidig på vestsiden av elven. Bruk av regulert friområde på østsiden av elven er behandlet i
bydelsutvalget vinteren 2016. Viktig nå at BU gir kommunen (BYM ! EBY) i oppdrag å forhandle med festerne av den
kommunale tomten med målsetning at publikum skal få adgang til å passere over tomten langs elven på østsiden. Det
er ikke behov for å bevilge penger til opparbeidelse i marken i 1. omgang. En sti vil fort bli tråkket så snart publikum får
adgang.
For tomten lenger opp på nord-østsiden antar vi at kommunen har tatt sine forbehold da man i 1980 årene fikk tillatelse
til å utparsellere tomt til tomannsbolig i hagen til Engebrets vei nr. 8 ganske nær elven.
Like ovenfor Engebrets vei er det i høst anlagt et lite grøntområde. Det er imidlertid bare omtrent halvparten så stort
som det som vises på utomhusplanen datert i november 2015.
Sti på østsiden av elven eroderes. På den flate del av Gullkroken mener vi at asfalten etterhvert har kommet for langt ut
mot elven. Her kan man lett lage en grønn stripe med turvei uten å redusere antall bilplasser nevneverdig.
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A3

Hoff GårdArnebråtveien

Vi planlegger en mer utfordrende sti på vestsiden av elven, forbi Frivilligsentralen og Dronningfossen, med kryssing av
Makrellbekken til stien opp til til Bjørnebodammens vestside.
Skogen på østsiden er kommunal. Her kan lett anlegges en turvei uten at vi vil prioritere dette.
På vestsiden går stien midlertidig på privat mark og på kommunal mark , langt fra Holmenbekken, opp til
Smestaddammen
Denne flotte ravinen er «verd en omvei» for å bruke et uttrykk fra Michelin-guiden. Den er utilgjengelig i dag på grunn
av muren og tujaene mot Hoffsveien. Her bør bydelsutvalget i Ullern anmode kommunen (BYM ! EBY) om å starte
forhandlinger med eierne med tanke på at publikum skal kunne passere over eiendommen. I første omgang er det ikke
nødvendig å få bevilgning for å opparbeide turvei. Det vil bli et tråkk gjennom området så snart enighet er oppnådd
med eierne. Står øverst på vår liste for turveier.
Turvei langs Smestaddammen – fortau langs Ullernchausséen. Ruter har lovet å skilte og merke turveien i
undergangene så snart den er skiltet videre sydover.
Bydel Vestre Aker. Helleveien og fortau langs Holmenkollveien, alt. Jonas Holmens vei. Ingen skilting eller merking gjort
foreløpig.
Fin turvei. Ingen skilting eller merking foreløpig.
Her stenger «bydelens siste villmark» for turveien videre nordover. Noen har foreslått en 36 m lang gangbro fra høyden
utenfor Dagaliveien 18 C og over turveien og juvet til kanten utenfor Løkkaskogen 52.
Videre oppover grei sti, vanskelig å finne frem på vei nedover.
Grei tursti. Ingen skilting eller merking foreløpig

Turvei A3 går fra Frognerparken via Hoff Gård- Makrellbekken T – Arnebråtveien til Strømsdammen. Strekningen Hoff
Gård– Makrellbekken T ligger i Bydel Ullern. Turvei A3 går i dag på god turvei mellom Makrellbekken T og Hovseter T.
Derfra må man benytte den trafikkerte Landingsveien videre nordover. En planlagt A3 følger vårt vassdrag og er
beskrevet nedenfor.
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Hoff GårdUllernchausséen
Ullernchausséen –

Fin turvei. 1 retningsskilt, ingen merking foreløpig. Delvis privat eiet (grøntreg. 2009)
Fin turvei. Ingen skilting elle merking foreløpig. Deler av strekningen «ikke planmessig sikret» (grøntreg. 2009).
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Makrellbekken T
Makrellbekken T –
Holmen
Holmen Arnebråtveien

Smal sti langs bekken. Ingen skilting eller merking foreløpig. Ikke regulert til turvei
Ingen skilting eller merking foreløpig. Man kan følge traséen fra kum til kum. Regulert til turvei

