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Lysakervassdragets Venner

Mange elvesaker har rullet videre i sommervarme. Men først en invitasjon.
Tur til Slora søndag 3. september, kl.1130 fra Skansebakken (Vi venter på 41 bussen som
etter alle ruteendringer, nå går kl 1115 fra Røa T-bane). Turen blir en kombinasjon geologi og
historie. Vi bruker egne krefter som ledere for å undersøke både tømmerfløtingshistorie og
hvorfor det er så mye ’terreng’ akkurat mellom Skansebakken og Slora. Vi forventer å bruke
ca. 3 timer og tar sikte på å rekke bussen tilbake, kl 1446.
Kulturminner langs Lysakerelva kom i fokus på grunn av en lei ulykke ved Holtesag på 1.
mai. Gjennom Akerspostens Vidar Bakken fikk vi vite at en ung nederlandsk gutt på ferie
gikk ut på kanten av støttemuren for å se på elva i flom. Da den kollapset falt han ut i elva og
under noen tunge steiner. Dramatikken var stor, med politi, brannvesen og ambulanse tilkalt.
Støttemurens svekket tilstand hadde vi meldt inn til kommunen 18 måneder tidligere med
forespørsel om hvilken etat som hadde ansvaret. Svekkelsen forverret seg utover 2005 og var
meldt på nytt i september i fjor uten at noe ble gjort. Det måtte en stygg ulykke til, men nå har
LvV fått brev fra Friluftsetaten om at reparasjon av støttemuren er bestilt.
I samme brev er LvV bedt til et møte med etaten for å diskutere forvaltning av kulturminnene
langs elva!. Styret vil at en liten delegasjon skal delta på dette møtet som er satt til kl. 12
onsdag 20. september. Vi legger frem bl.a. vår visjon om en forvaltningsnemd for vassdraget,
med deltagelse fra kommunene og frivillige. Medlemmer som ønsker å delta, kontakter
styreleder John Tibballs på 22 52 32 74 eller via vår epost.
Avisinnlegg fungerer! Styrelederen hadde sammen med Jan Erik Borbe fra en arbeidsgruppe
i Sørkedalen, et innlegg i Aftenposten Aften 30. juni med kritikk av Friluftsetatens
sendrektige forvaltning og manglende samarbeid med frivillige. Utfallet ble at dokumenter
som vi hadde bedt om i et helt år, kom i posten uken etterpå. Informasjonsansvarlig i
Friluftsetaten hadde et innlegg to uker senere med et forsvar for etatens arbeid, og LvV har
fikk ovennevnte invitasjon til å diskutere kulturminneforvaltningen langs elva!

Ved ryddedugnaden 10. mai som forresten fikk veldig fin pressedekning i Akersposten,
hadde vi ikke nok folk til å arbeide med sørenden av Røa idrettsbanen. Det hadde imidlertid
blitt en mye større jobb enn vi kunne greie. I ukene like før dugnaden hadde Røa IL nemlig
fått hogget de store trærne langs elvesiden av kunstgressbanen. (Barnåler og kunstgress hører
visst ikke sammen!!). Avfallshauger etter dette (avbildet) ligger der enda, men er nå dekket av
et villnis. At trærne var en del av vernområdet for skrentvegetasjonen, og at LvV ikke ble
kontaktet i forkant, er to aspekter av hendelsen som viser behovet for en forvaltningsnemd.
Mustadutbyggingen på CC Vest ble til slutt påklaget av LvV til Miljødepartementet. Styret
gikk med på dette ganske dramatiske steget etter at flere krefter hadde uttrykt sin misnøye
med saksbehandling i Plan- og bygningsetaten (PBE) og Bystyrets utviklingskomite. LvV
klager på grunnlag av Oslo kommunes tar ikke hensyn til nabokommunens politikk, og har
behandlet saken etter at Fylkesmannen har bestemt at en Vannbruksplan skal utarbeides for
hele vassdraget, og dermed gått på akkord med prinsippet om helhetlig forvaltning av
vassdrag. Klagen ble direkte støttet av Vestre Aker krets av Norges Naturvernforbund.
Saksgangen er at PBE oversender klagen til Fylkesmann som er delegert behandlingsinstans.
Bærum kommune er informert om vår klage, men avventer henvendelse fra Fylkesmannen.
VEND!
Adresse: Kvernveien 24A
0383 Oslo

e-post: lvvenner@yahoo.com

org. nr.: NO 988 274 542
bankkontonr.: 6051 06 32292

FÒĐNYTT – 6

2

Minikraftverk under Granfoss. Statkraft som har sitt hovedkontor i et bygg ved
Lysakerelva på Lilleaker, har lansert en plan for å bygge et 30 kW demnstrasjonskraftverk på
den gamle spikerverkstomta rett nedenfor huset Fåbro. Etter Tullins spikerverk ble nedlagt i
1830, kom Nitroglycerinfabrikken på tomta i 1865, men i 1874 skjedde det ved en
arbeidsulykke, en dødelig eksplosjon som også gjorde stor skade til Fåbro. Siden har området
stått ubrukt til annet enn fyllmasse og materiell fra diverse byggeprosjekter hos Mustad som
er grunneier. Mustad har godkjent en plan hvor de får brukt strømmen til el-bil opplading ved
CC-Vest. Statkraft ønsker å bygge et undervisningslokale over turbinhuset for å kunne ta i
mot skoleklasser og andre grupper.
På et møte om saken 14. juni, ble arbeidet med planene presentert for LvV og representanter
for Oslo Elveforum. Tegninger og detaljer fra Statkraft kan sendes som (stor) Powerpointfil til
den som sender en melding til lvvenner@yahoo.com. Bl.a. har Statkraft bestilt
naturundersøkelser (vegetasjon på tomta og liv i elva) hos Grüner-Sweco.
Lysejordets fremtid. Oslo Elvepadleklubb har sagt opp sin leieavtale med Ullern Idretts
Forening om Varmestua nede på sletta. Stua er nedslitt, skjev og har lekke vannledninger fra
en brønn nedenfor Roligheten. Lekkasjen fra området nær brønnen er tatt opp med
Kommunen. Styret ønsker å ta opp situasjon på hele Lysejordet (”Slalombakken”, sletta og
turveiene) med UIF og Lysejordet Borettslag med henblikk på en felles henvendelse til
kommunen. En anledning til det blir møtet med Friluftsetaten 20. september.
Vannbruksplan for Lysaker/Sørkedalsvassdraget er på trappene med en oppstartseminar
tirsdag 26. september. Detaljene foreligger ikke, men forventes snart. Ta kontakt over e-post
hvis du har anledning til å delta.
Vi som trodde at Friluftsetaten hadde latt arbeidet med denne planen venter på en ny
medarbeider, tok sannelig feil. Naturundersøkelsesforetaket Siste Sjanse har utarbeidet en ny
oversikt over naturen i Sørkedalen. Lenken til rapporten som er på vel 80 sider, er:
http://www.sistesjanse.no/Bilder/PDF/Sis_rapporter/sis_rapport2006_2.pdf
Disposisjonsplan for Sørkedalen Det er innkalt til et informasjonsmøtet på Lokalet i
Sørkedalen tirsdag 29. august for å legge frem Plan- og bygningsetatens arbeid med
revurdering av disposisjonsplan fra 1992. Vi er veldig spent på hvordan dette arbeidet stiller
seg i forhold til Vannbruksplanen som fokuserer på elva, bekkene og Bogstadvannet.
Sørkedalen Vel går også gjennom den gamle planen og skal lage en egen uttalelse.
Styrelederen deltar i enarbeidsgruppe som tar for seg elva, bekkene og vannene i dalen.
Elveforum i Bærum har kalt inn til nytt møte kl.19, tirsdag 5. september i Kommunegården
på Sandvika. Dette forumet kan nesten kalles ”Sandvikselveforum”. Lysakerelva er jo like
mye utkant i Bærum som det er i Oslo! Men LvV skal prøve å få endret på det, ved å bruke
anledningen til å ta opp idéen om en forvaltningsnemd med Bærum kommunes representanter.
Websider for LvV er noe alle ønsker seg. Mens styret undersøker mulige servere for å legge
dem på, er vi på utskikk etter noen som syns det kunne vært gøy (mot en beskjeden
kompensasjon) å bygge opp noen enkle sider med lenker, nyheter, arkiv og det som hører til.
Vi leter på alle kanter etter noen som vil hjelpe oss, så hvis noen medlemmer kjenner noen
som kjenner noen som…, hører vi gjerne fra deg. Bruk epostadressen!
Visste du at slettene på Lysejordet og Jarmyra ligger akkurat like høyt, 58,3 m.o.h.? Er dette
en geologisk sammentreff eller tegn på at de er blitt til på samme måte? I følge Hanstens
pollenstudier av Tjernsrudtjern, var det for ca. 7000 år siden at disse slettene hevet ut seg av
havet. På Bærumssiden av elva nedenfor Lysejordet er det flere små avsetninger i akkurat
samme høyde. Dybden til avsetningen på Lysejordet er ca. 10 meter, noe som betyr at det
bestod av ca. 15010010 = 150 000 kubikkmeter sand og stein og dét er omtrent samme
størrelsen som åpningen i Akermorenene hvor Lysakerelva renner ut av Bogstadvannet!
Husk Sloraturen 3. september!
Stoffet i dette nyhetsbrev kan bringes videre mot at Lysakervassdragets Venner nevnes.

