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UTTALELSE VED OPPSTART AV PLANARBEID – LILLEAKERBYEN  

Lysakervassdragets venner (LvV) viser til initiativtakers forslag til planprogram. 

Dokumentet forsterker LvVs inntrykk at forvaltningen av en av Indre Oslofjords 

viktigste elver er gitt altfor lav prioritet. Derfor krever LvV at planarbeidet utreder 

følgende punkter: 

a) lovligheten av innfyllingene av Lysakerelva og terrengendringene i kantsonen som 

er foretatt side flommen i 1987, i forhold til vassdragsloven (inntil år 2000) og 

vannressursloven (siden 2001); 

b) behovet for å inkludere i planområdet hele arealet i Lysakerelva og i kantsonen 

innenfor 20 meter av 10-årsflomlinjen og fra plangrensen i nord til jernbanetraséen 

i sørøst for å sikre helhetlig natur-og friluftsforvaltning, og særlig for anadrome fisk. 

c) om forslaget dekker behovet for åpne grøntearealer med bra solforhold til 

publikumsbruk når grøntarealet på Granfoss-lokket ligger omgitt av private boliger i 

11 høyblokker og en bilforhandlers lokale. 

d) om samfunnet på Ullern og østre Bærum ikke er best tjent med at tomten 

Lilleakerveien 4F avsettes til publikums grøntareal fordi et bygg på denne tomten vil 

i) skygge elva og nabobygg i uforholdsmessig høy grad, 

ii) være flomutsatt uten uforholdsmessige inngrep i kantsonen, 

iii) ødelegge forhold for anadrom fisk i Lysakerelva; 

iv) gi lite trivelige forhold for turgåere langs turtraséen ved Lysakerelva 

v) utgjøre det eneste potensielle grøntarealet i området som ikke blir effektivt 
privatisert når områdetransformasjonen er fullført. 

e) hvorvidt manglende publikumsbruk av turstien langs Lysakerelva (s.11 i 

planprogram) skyldes den utrivelige, trange passasjen mellom flomvollene som 

avskjærer turgåere fra elva og byggene som står inntil 15 meter fra elvebredden ved 

Lilleakerveien 6. 

f) behovet for å regulere hele Lysakerelvas kantsone, som er i Mustads eie, og inntil 

20 meter fra 10-årsflomgrensen som offentlig friareal, og for å sikre en forsvarlig 

forvaltning i kommunalt regi. 

Disse punktene redegjøres for på de neste sidene. 
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Områdets historie i Mustadfamiliens eie fra 1860-årene og frem til ca. 1930 var 

basert på utnyttelse av vannkraft, først direkte, siden med turbiner for å lage egen 

strøm. Deretter frem til 1987 var det fabrikker og lagervirksomheter på de laveste 

delene av området som var erkjent som flomutsatt. I oktober 1987 ble flomtrusselen 

aktuell da en flom med en vannføring i Lysakerelva beregnet til mellom 80 og 100 

kbm/s dekket slettene både på Granfoss og Lilleaker til en dybde på ca. 0,8 meter. 

Dette ble startskuddet for avviklingen av industrivirksomhet, overgangen til 

tjenesteytende virksomhet på hele «Mustadområdet» . 

Denne overgangen tok lite hensyn til Lysakerelva og kantsonen. I nord nedenfor 

Fåbrofossen, ble fyllmasser lagt ut både på bredden og i elva slik at elva ble inntil 5 

meter smalere og tilgangen til elvebredden som tidligere var en yndet fiskestrekning, 

ble ødelagt. 

Etter at CC Vest var etablert som handelssenter, begynte Mustad å søke om å bygge 

på resten av arealet, og å kjøpe opp naboeiendommer. I alle byggesøknader ble 

eksisterende byggegrenser mot Lysakerelva søkt brutt. Da den alminnelige 

reguleringsgrensen var 30 meter til elver, ble det søkt om å bygge inntil 20 meter. 

Da det skulle bygges på Lilleakerveien 6 og 4, ble det søkt om 15 meters 

byggeavstand til Lysakerelva, men dette ble i utgangspunkt avslått av Plan- og 

bygningsetaten. Da lanserte Mustads arkitekter løsningen med at bygg skulle holde 

seg 20 meter fra elva i 1. og 2. etasjene mens de fikk et overbygg inntil 15 meter i de 

øvrige etasjene. Tegningene viste et fritt og åpent areal under overhenget. Under 

detaljplanleggingen «oppdaget» imidlertid arkitektene at de øverste etasjene måtte 

støttes med tykke søyler. Arealet i bakkeplan ble innlemmet i byggene også ved å 

bygge underetasjene (som i det skrånende terrenget sto godt over bakken) inntil 15 

meter av elva. Sammen med at flomvoller ble anlagt tett langs elvebredden, gjorde 

de nye byggene at turveien ble trang, utrivelig og mindre brukt enn før. 

Oppskriften med 15 meters byggegrensen i over- og underetasjene ble videreført ved 

Lilleakerveien 4E. Igjen ble disse støttet av søyler, og arealet innenfor anlagt som 

utekantine for byggets ansatte, og altså ikke som et publikumsareal. 

Transformasjonsplanene som er presentert i dagens forslag til planprogram viser at 

alle disse tre byggene skal beholdes og at planen innebærer enda et bygg inntil 15 

meter fra Lysakerelva på tomten Lilleakerveien 4F. Dette hindrer utviklingen av 

trivelige natur- og grøntområder langs med Lysakerelva. 

Flere steder nevner teksten til planprogram Lysakerelva som et positivt 

«landskapselement», men ikke som et levende miljø som trenger plass til å utvikle 

seg som naturhabitat. Kantsonene omtales som lite trivelige og underutnyttet, og 

det kan stemme. Løsningen som lanseres i planprogrammet – bygging tett inntil 

Lysakerelva, med fire nye bruer på en 800 meters strekning hvor det finnes fire 

bruer fra før, hellelegging av ett av de to åpne arealene langs elva og ingen planer 

om å reversere den uheldige elveinnfylling og flomvollegging som avskjærer 

publikum fra elva. 

Byggegrensen på 20 meter som kommunens regulering anbefaler for de større 

elvene (Lysakerelva har byens nest største vannføring), har en rekke formål: 
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a) Ivareta kravet i vannressurslovens § 11 om vegetasjonsbelte langs vassdrag 

tilstrekkelig til å gi ly for dyr- og fugleliv. Merk at blant dyr som skal finne ly i 

kantvegetasjonen er laks- og sjøørretyngling og andre akvatiske arter! Da må 

elvebredden ha en naturlig helning, og ikke være overbratt, som tilfellet er i 

dag ved utfyllingene og flomvollene. Videre må vegetasjonen få sol, være tett og 

henge ut over elva for at insekt- og bladfall kommer inn i den akvatiske 

næringskjeden som ellers er fattig i Lysakerelva p.g.a. oppdemningene. 

b) Ivareta den blågrønne struktur i kommunens strategiplan for byutvikling 

med bl.a., trivelige turveier og rasteplasser med litt friareal rundt seg. 

c) Gi plass til flomforebyggende tiltak hvor disse er forenelig med den 

blågrønne strukturen. (Hvor flomforebyggende tiltak ikke passer sammen med 

det blågrønne, bør flomvoller o.l. anlegges utenfor 20 meters grensen.) 

Initiativtakers forslag viser at forbedret elveforvaltning havner langt bak 

arealutnyttelse som begrunnelse for en ny regulering. Det at bare deler av 

elvebredden er tatt med i planarealet, viser enda en gang at initiativtakeren ikke 

behersker sin rolle som ansvarlig grunneier av elvebredden. 

LvV har prøvd å finne ut hvorvidt legging av fyllmasse i elva og langs elvebredden i 

sin tid er omsøkt, noe som det er påkrevd for vernede vassdrag i vannressurslovens 

§ 36 (eller i vassdragslovens § 109 for tiltak gjennomført før år 2000). Hvis ikke 

initiativtaker kan dokumentere at disse inngrep er omsøkt, skal det utredes 

hvorvidt de øvrige ledd i vannressurslovens § 36 om gjenoppretting kommer til 

anvendelse. 

Mustad Eiendom har hatt forvaltningsansvar for vel 800 meter av kantsonen langs 

Oslo siden av Lysakerelva i flere tiår. I disse årene har Mustad Eiendom stått for 

flere klanderverdige hendelser, med ødeleggelse av kantvegetasjonen, dumping av 

fyllmasser, og bygging av flomvoller, som alle viser lite kunnskap om dagens krav til 

elveforvaltning.  

Med denne bakgrunn mener LvV at det bør utredes hvorvidt elvebredden i sin 

helhet bør overtas av Oslo kommune som offentlig friareal og reguleres deretter. 

Lysakervassdragets venners formålsparagraf har helhetlig forvaltning av 

Lysakervassdraget som hovedmål. Det bør Mustads planer på Lilleaker og Granfoss 

også ta sikte på. Et planforslag som behandler Lysakerelva stykkevis går ikke i 

riktig retning for å oppnå denne helheten. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Brevet sendes elektronisk i usignert stand; signert versjon fås ved henvendelse. 

John Tibballs      Tormod Bønes 

styreleder       styremedlem 

 

kopi: PBE, Bydel Ullern, Bærum kommune, Oslo Elveforum, Bærum Elveforum 


