Lysakervassdragets venner
Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Saksinnsyn 201804032-503
LvVs ref: 22/22
2.11.2022
Lilleakerbyen – Flomsikringstiltak og NVEs rolle
Lysakervassdragets venner (LvV) viser til vår høringsuttalelse i denne saken og til
forslagstillerens (FS) respons til denne.
FS kommenterer LvVs innspill (dok 432) - om at flomtiltak ikke må legges tett ved
Lysakerelva men ved det enkelte bygget - ved å vise til at dette skal tas opp ved
detaljreguleringen. LvV viser imidlertid til NVEs uttalelse (dok. 495/6) om at det
ikke gis en fullverdig uttalelse fordi det mangler tilstrekkelige opplysninger for å
vurdere flomforhold, men at dette aspektet må avklares på plannivået; dvs. på
stadiet hvor saken nå ligger.
I et brev til NVE 15.3.2021 har LvV advart mot kvaliteten og tilstrekkeligheten av
flomberegningene som FS legger frem. I rapporten som omtaler disse beregningene,
viser også konsulenten til at beregningene inneholder flere usikkerhetsmomenter.
Det er LvVs vurdering at de fleste av disse momenter innebærer at de forelagte
beregningene undervurderer flomhøyder.
I vårt brev til NVE ba vi om at det ble sørget for kontrollberegninger, med verktøy
som ivaretar hydrologien etter dynamiske prinsipper, og med et datagrunnlag som
fremskriver de siste årenes økninger i nedbør og vannføring i markavassdragene til
brukstid for de planlagte bygg og infrastrukturen på Lysaker.
Med så mye viktig infrastruktur som det legges opp til inn og rundt planområdet, er
det essensielt at Lysakerelvas oppførsel under flom er kjent med størst mulig
nøyaktighet før planmyndigheten tar stilling i saken. Gitt at områder utenfor
tiltakets grenser påvirkes, kreves det utvidelse av området omfattet av de forelagte
flomberegningene. Derfor skal NVE gis nødvendig tid til å foreta eller få foretatt
kontroll, basert på en fullverdig og detaljerte fremstilling fra FS av planlagte
flomtiltak samt innspill fra de ansvarlige for øvrige infrastrukturtiltak.
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