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OPPSTART AV DETALJREGULERING ØSTENSJØBANEN
- SAK 201708743
Vi viser til kunngjøring om ovennevnte og oversender herved våre innspill.
Det er ønskelig å tilrettelegge for en blågrønn trase som forbinder Østensjøområdet miljøpark med
Alna miljøpark. En slik trase forutsetter etablering av turvei og hel eller delvis åpning av
Østensjøbekken som krysser planområdet.
I bystyremøte 6. mars 2013 ble det under sak nr. 62 «Utvikling av grøntområder langs Alna Miljøpark» gjort
følgende vedtak: «…..det skal legges til rette for sammenkobling med andre nærliggende turdrag og stier
utenfor kommunedelplanen der det regnes som hensiktsmessig . Denne intensjonen må gjelde for hele
elvedraget. Det er viktig at koblingen mellom byggeområde, friområde, park og naturområde i Alna Miljøpark
sees i forhold til byens øvrige turveisystem og marka. Det skal tilrettelegges for en blågrønn korridor fra
Østensjøvannet». Dette er også i samsvar med overordnede generelle føringer for vassdrag i Oslo.

Vi har i utgangspunktet en viss forståelse for at Sporveien ikke anser bekkeåpning og etablering av
turvei som liggende innenfor sitt ansvarsområde. Det er imidlertid slik at dagens sporveistrase er en
av de viktigste hindringene for en fremtidig bekkeåpning. En forutsetning for å kunne lykkes med å få
bekken opp i dagen er således at man ved ethvert prosjekt som berører traseen legger til rette for at
dette i fremtiden blir gjennomførbart. Det er med andre ord ikke nok at tiltaket ikke forverrer
mulighetene. Av denne årsak har vi derfor tatt opp denne saken i forbindelse med alle
reguleringssaker som direkte eller indirekte påvirker mulighetene for fremtidig bekkeåpning
(boligprosjektet Christinedal, Bryn senter, Manglerudtunnelen og VPOR Bryn).
Vi ber derfor om at det i det videre planarbeidet avklares hvilke hensyn dette vil kreve og at disse
innarbeides i planen.
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