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Lysakervassdragets Venner

En rekke møter gjorde septembermåneden til en meget viktig tid for Lysakervassdraget. Etter
å ha fordøyet inntrykkene, er det nå klart at tiden er inne for å arbeide frem vår visjon om
helhetlig forvaltning av vassdraget. Men vi tar ting i rekkefølge og fortelle om LvVs nyeste
fremstøt i å skaffe mer vann til magasinene:
Turen til Slora søndag 3. september druknet nemlig i et regnvær som bragte vannføringen i
Lysakerelva opp i vel 10 ganger den normale! Tre vannvante sjeler fra styret (én bergenser, én
med lengere tjenestetid der vest og én som tåler alt) trosset værmeldingen som alle andre
LvV-medlemmer klokelig hadde tatt til følge. Turen vår ble en halvlang plasketur. Geologien
må vi ta en annen gang. Da kan vi igjen ta frem de fine kartene som ble laget for å vise den
fascinerende geologien langs ruten og prøve å lure nedbøren som delvis har druknet tre turer.
Elveforum i Bærum holdt et møte i sin hovedforsamling 5. september. Møtet åpnet lovende
med fremvisning av Asker og Bærum Videoamatørers DVD 'Lysakerelva'. Men Lysakerelva
er like mye utkant i Bærum som i Oslo. Dette ble bekreftet da LvVs representant trakk
oppmerksomheten vekk fra Sandvikselva ved å stille spørsmålet om ei forvaltningsnemnd for
Lysakervassdraget! En deltager fra Jeger- og fiskerlag i Asker og Bærum utbrøt, "Men dere
har ikke noe dere skulle sagt – forholdene er så flotte der borte" noe som dessverre fikk gå
uimotsagt av ordstyreren. LvV må tydeligvis benytte seg av andre kanaler for å få tatt opp
forvaltningsspørsmål med Bærum kommunes representanter!
I Sørkedalen ble det plutselig mye aktivitet i slutten av august da Plan- og bygningsetaten i
Oslo på kort varsel innkalte til møte på Lokalet for å varsle om en utredning og oppfølging av
disposisjonsplan for Sørkedalen. Dette skaper en del forvirring i Dalen fordi det i lang tid har
vært annonsert arbeid med vannbruksplanen for vassdraget. Bystyret har forlangt utredningen
uten at noen kjenner til den politiske bakgrunnen. Sørkedalen Vel har satt i gang en rekke
arbeidsgrupper for å revidere Sørkedalsplanen fra 1992 og oppgradere den som nødvendig.
Begge utredninger skal være fullført i løpet av november.
Møtet med Friluftsetaten om Kulturminner langs Lysakerelva var noe skuffende. Møtet
som kom i stand etter vårt kritiske brev i Aften i juni, og etter invitasjon fra Etaten, viste seg å
være med vår gamle venn Harald Stølan som har daglig ansvar for friområder i Oslo vest.
LvVs representanter gikk til møtet med en utredning om historien, tilstand og
forvaltningstiltak som trengtes ved hvert av de gamle industrianleggene langs Oslosiden av
Lysakerelva. I utgangspunkt fikk vi servert følgende opplysninger:
1) Byantikvaren og Friluftsetaten var var blitt enige før sommeren om å bestille reparasjoner
til støttemuren ved Holtesaga hos det kommunale foretaket Park og idrett Oslo KF (PiOKF).
Da vi spurte om omfanget av arbeidet, ble det opplyst at foretaket 'skulle gjøre så godt de
kunne' for å bygge opp muren. Spørsmål om det skulle settes opp varselbånd eller om området
skulle undersøkes for å etablere verneverdien (d.v.s. bestemmer alderen til anlegget, utrede
dreneringsproblemet) var tydeligvis noe ingen hadde tenkt på.
2) Forvaltningen av friarealene langs elva er lagt ut på anbud i en konkurranse mellom fire
foretak som kvalifiserte seg tidligere i år. Anbudet skal dekke alle parker, naturområder og
idrettsanlegg i Oslo vest og gjelder i tre år fra nytt år. Da vi ba om å få se anbudsinvitasjonen
kom det et meget raskt nei! Da vi spurt om omfanget av forvaltningen ble det opplyst at det
skulle være omtrent på samme nivå som i dag. Om muligheten for en frivillig organisasjon
som LvV til å bygge opp en egen forvaltningskapasitet, ble det sagt at fornuftig stell foretatt
på frivillig basis var velkomment, men at man ikke kunne regne med kommunal støtte. Hele
posten i etatens budsjett er forbeholdt det foretaket som vinner kontrakten.
Ved møtets avslutning ble vår tiltaksliste overlevert både Stølan og lederen for vannbruksplanarbeidet, Rune Ovesen. Vår konklusjon er at LvV har fått grønt lys til å foreta utbedringsarbeid langs Oslosiden av Lysakerelva på frivillig basis, bare vi informerer Etaten.
VEND!
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LvV ’s klage over Mustadutbyggingen på CC Vest er oversendt Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og vi har mottatt beskjed om at den juridske avdelingen har saken. I Plan- og
bygningsetaten redegjørelse som ble sendt sammen med vår klage innrømmes det endelig at
byggeavstandene til elva ligger under kommunens vedtatt minstavstand på 20 meter. Likevel
anbefaler PBE at klagen ikke tas til følge, fordi det står en mur der fra før. At de nye byggene
er over 25 meter høye sammenlignet med dagens bygg på ca 10 meter, er ikke kommentert.
Avgjørelse i saken skal foreligge innen tre måneder, så tilleggsopplysninger er samlet og vil
omgående bli presentert for Fylkesmannen.
Minikraftverk under Granfoss.
Medlemmer vil ha sett oppslaget i Aftenposten Aften for torsdag 5. oktober om Mustads
Eiendoms planer for Spikerverkstomta, hvor Oslo Elveforum ’stiller seg positivt’. En rettere
fremstilling ville vært at OE stiller seg positivt til idéen, men avventer flere detaljer. LvV har
skrevet til arkitekt Ramberg om vår klare skepsis til prosjektet, basert på egne data som viser
at det blir nok vann til å kjøre et mikrokraftverk bare på 50% av årets dager. Med uttak til
Tryvann Vinterpark samt Bærum kommunes drikkevannsuttak fra søndre Heggelivann er
vannføring sjeldent over de nødvendige 1,1 kubikkmeter (1100 liter) per sekund. Og den
varslete oppgraderingen av Langlivannet som drikkevannsreservoar betyr en ytterligere
reduksjon. Mustads taktiske interesse i prosjektet er å få deponert de to vernede byggene som
står på tomter som Mustad ønsker til andre formål, nemlig Lilleakerveien 22 og selve Fåbro.
Huset Fåbro er for tiden omkranset av stillas mens Mustad Eiendom a.s. venter på at
Byantikvaren skal løfte stopporderen på arbeidet med å gjøre det om til kontor. Mustads plan
er å flytte uthuset som står nedenfor hovedhuset ned på den gamle spikerverkstomta.
Vannbruksplan for Lysaker/Sørkedalsvassdraget som vi forventet skulle bli formelt
igangsatt på et oppstartseminar tirsdag 26. september, må gjennom en politisk behandling, og
den saken er ikke forberedt! På seminaret med ca. 40 deltagere fra både Bærum og Ringerike
kommuner, de berørte etater i Oslo kommuner (Vann-, Plan- og Friluftsetatene) samt en rekke
interesseorganisasjoner, fikk vi opplyst at planarbeidet skal organiseres av en styringsgruppe
fra kommunene, med arbeidsgrupper fra de forskjellige etatene og referansegrupper fra bl.a.
interesseorganisasjoner.
I mellom tid har Friluftetaten bestilt en omfattende registrering av naturen i vassdraget. I
forrige nummer av FÒĐNYTT ble det fortalt at naturkonsulentene Siste Sjanse har gitt ut en
undersøkelse om Sørkedalens truede arter. Det viser seg at en tilsvarende undersøkelse langs
Lysakerelva er til siste revidering, og det skal være funnet flere rødlistarter. Rapporten
kommer i løpet av oktober på www.sistesjanse.no
Den andre store nyheten kom fra Oslo Vann- og avløpsetaten som utreder bruken av
Langlivannet som reservemagasin i forbindelse med Holsfjordprosjektet for å forsyne Oslo
med drikkevann etter 2015. Hovedinnvendingen er at det innebærer overføring av vann
mellom vassdrag siden det må slippes vann for å opprettholde vannføring i vårt vassdrag.
Nydelige Ringerikstjern i Sørkedalen ansees for det teknisk mest egnete stedet for
sammenkobling av de store tunnelene som skal føre vann mellom Holsfjord, Bærum og
Maridalsoset i Oslo.
Den politiske bataljen om vassdragets forvaltning er i gang, og LvV må bygge opp både
medlemskapet og pengekassen hvis vi skal bli en aktør som det må tas hensyn til. På
dugnaden i vår ble det fort klart bl.a. at LvV må skaffe seg muligheten til å frakte tung last inn
og ut av naturområdene langs vassdraget dersom dugnader skal monne. Derfor finner du en
kontigentgiro og et innmeldingsskjema for nye medlemmer sammen med dette nyhetsbladet.
Tips: Adgang til leilighetsblokker er vanskelig, og LvV mangler særlig medlemmer derfra.
Kjenner dere potensielle LvVenner som kan har gått glipp av vår henvendelse i fjor, så verv
dem nå!
Årsmøte i 2007 blir tirsdag 6. marsj

